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Наша Батьківщина благає 

допомоги красномовства, 

бо так багато її преславних подвигів 
поминається глибокою мовчанкою. 

Феофан Прокопович 

Народ, що не шанує своїх великих, 

не варт звання освіченого народу. 
Іван Франко 

Кожне маленьке місто має право 
на свою велику людину. 
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Вступне слово 
Ідея створення енциклопедичного довідника виникла після вихо- 

ду в світ монографій «Край Овідія. Археологія та історія Овідіополь- 
ського району», «Минувшина багряних степів» та інших краєзнавчих 
книжок, статей та есе з історії району. Загальною вадою всіх цих робіт 
було те, що за історичними подіями, фактами, показниками соціально- 

економічного та культурного розвитку не було виразно видно головних 
дійових осіб, а саме - людської особистості. Формат довідника дозво- 

ляє не тільки це зробити, а й уточнити деякі факти, події, що мали 

місце на території району й стали відомі авторам як результат історич- 
них розвідок. Довідник містить понад 1300 понять 1 термінів, описує 
географічні об'єкти, історичні події, переповідає біографії видатних 
людей району. У другому розділі (автор І.Т. Русєв) подано матеріали з 
біологічного розмаїття, а також описано важливі екологічні процеси та 
природні явища на території району. Довідковий матеріал містить ві- 
домості з картографії та місцевої символіки. Десятки людей на сторін- 
ках газети «Наддністрянська правда», в листах на адресу редакційної 
колегії рекомендували їй достойників, приносили матеріали про своїх 
пращурів, батьків, знайомих. Одже, маємо в повному розумінні слова 
колективну авторську працю, написану за участю багатьох сподвиж- 
ників. Особливі слова вдячності В.С. Бондаренкові, А.Д. Панчуку, О.Г. 
Зінченку, Г.О. Бурову, О.Д. Тельпіс, О.О. Глушенко, А.А. Ройченку, 

Н.Ф. Пушкаренко, В.М. Окуневичу, О.О. Прилипку, І.М. Мельнику. 
Всю роботу з підготовки довідника до видання взяли на себе: 

Г.Ф. Островська (літературно-мовний редактор), Т.В. Валькова, 
І.С. Закарія, Н.М. Попова й О.В. Думена. 

Окремі подяки за допомогу в підготовці видання та за цінні кон- 
сультації висловлюємо науковцям Одеського Національного універси- 
тету їм. І.І. Мечникова: ректорові, професору, доктору політичних наук 
І.М. Ковалю; канд. іст. наук, доценту 1 професору кафедри археології 
та етнології України А.В. Шабашову; канд. іст. наук, доценту кафедри 
Історії України В.Г. Кушніру; працівникам Державного архіву Одеської 
області: директору І.І. Ніточко 1 заст. директора, канд. іст. наук Л.Г. Бі- 
лоусовій, а також канд. іст. наук Г.В. Сапожниковій. 

«апади ориз ехеєї» (ось завершив я працю) - на цих завершаль- 
них рядках знаменитої поеми «Метаморфози» Публія Овідія Назо- 
на закінчуємо й ми. 

Автори 



Основні скорочення 

адмін. - адміністративний 

АП - артилерійський полк 

АПК - агропромисловий комплекс 

арт. - артилерія 

АТЗТ - акціонерне товариство закритого 
типу 

БК - будинок культури 

БМУ - будівельно-монтажне управління 

б-н - батальйон 

буд-во - будівництво 

БСК - багатогалузевий сільськогосподар- 
ський кооператив 

ВАТ - відкрите акціонерне товариство 

ВВВ - Велика Вітчизняна війна 

ВППО - військова протиповітряна обо- 
рона 

ВР - Верховна Рада 

ВРХ - велика рогата худоба 

ВДНГ - Виставка досягнень народного 
господарства 

ВМС - Військово-морські сили 

ВПШ - вища партійна школа 

ВУЦВК - Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий комітет 

ген.-губ. - генерал-губернатор 

госп-во - господарство 

ДАО0 - Державний архів Одеської обл. 

ДАХО - Державний архів Херсонської 
обл. 

док. - доктор 

ДМШ - дитяча музична школа 

ДСВ - Друга світова війна 

ДЮСШ - дитячо-юнацька спортивна 
школа 

ДСТ - добровільне спортивне товариство 

ЗАО - закрите акціонерне товариство 

ЗОШ - загальноосвітня школа 

ЗБК - завод залізо-бетонних конструкцій 

ЗСАТ - закрите сільськогосподарське ак- 
ціонерне товариство 

ін-т - інститут 

інстр. - інструктор 

кап. - капітан 

канд. іст. н. - кандидат історичних наук 

КД - кавалерійська дивізія 

ККУ - рос. Красная книга Украийнь 

ККМСОП - рос. Красная книга Между- 
народного союза охраньі природьт 

КП - кавалерійський полк 

КПУ - комуністична партія України 

кол. -- КОЛОНІЯ 

к-п - Колгосп 

лейт. - лейтенант 

ЛКСМУ - Ленінська комуністична спілка 
молоді України 

м. - місто 

МВС - Міністерство внутрішніх справ 

мед. - медичний 

МК - міський комітет (міськком) 

МО - Міністерство оборони 

МОН - Міністерство освіти 1 науки 

МТС - машинно-тракторна станція 

навч. - навчальний 

НВК - навчально-виховний комплекс 

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх 
справ 

НВП - науково-виробниче підприємство 

ОАД - Одеський артилерійський дивізі- 
он 

обл. - область 

Овід. р-н - Овідіопольський район 

ОДВО - Одеський військовий округ 

ОДПУ - Одеське державне політичне 
управління 



ОК - обласний комітет (обком) 

окр. - окремий 

пед. - педагогічний 

ПД - піхотна дивізія 

під-во - підприємство 

піх. - піхотний 

ПМК - пересувна механізована колона 

ПОЛК. - ПОЛКОВНИК 

ПП - приватне підприємство 

ПТАУ - професійне технічне аграрне 
училище 

ПТУ - професійно-технічне училище 

Пром-сть - промисловість 

ПД - піхотна дивізія 

ПП - піхотний полк 

р. - річка 

РА - радянська армія 

РайВО - районний відділ освіти 

РайСТ - районе споживче товариство 

РАЦС (відділ) - реєстрації актів цивіль- 
ного стану 

РБК - районний Будинок культури 

РДА - районна державна адміністрація 

РДІА - Російський державний історич- 
ний архів 

РСЧА - робітнічо-селянська Червона армія 

РК - районний комітет (райком) 

р-н- район 

р-п - радгосп 

РФ - Російська Федерація 

с.- село 

с-г. - сільсько-господарський 

СД - стрілецька дивізія 

СЗАО - сільськогосподарське закрите ак- 
ціонерне товариство 

СК -- стрілецький корпус 

сл. - слобода 

смт - селище міського типу 

СП - стрілецький полк 

СПТУ - середнє професійне технічне 
училище 

СРЗ - судно-ремонтний завод 

ст. - СТОЛІТТЯ 

стан. - станція 

ст-нь. - ступінь 

СТОВ - сільськогосподарське товариство 
з обмеженою відповідальністю 

стр. - стрілецький 

тех-м - технікум 

ТОВ - товариство з обмеженою відпові- 
дальністю 

тов-во - товариство 

ТСОЗ - товариство спільного обробітку 
землі 

УААН - Українська академія аграрних 
наук 

УВС - Управління внутрішніх справ 

УНР - Українська народна республіка 

ун-т - університет 

упр. - управління, управляючий 

УЦР - Українська Центральна Рада 

уч-ще - училище 

ФАП - фельдшерсько-акушерський пункт 

ФЗУ - фабрично-заводське училище 

ФК - футбольний клуб 

ФСТ - фізкультурно-спортивне товариство 

ф-т - факультет 

ЦК - Центральний комітет 

ЦР - Центральна Рада 

ЦРЛ - центральна районна лікарня 

ЧФ - Чорноморський флот 



АБАБІНА (Зінченко) Зінаїда 
Костянтинівна (18.10.1928, Овіді- 
ополь - 22.03.1986, там само) - пе- 
редовик виробництва. Закінчила 4 
класи Овід. школи. Зростала без бать- 
ка в багатодітній сім'ї, працювати 
почала підлітком. Учасник трудово- 
го фронту. Після війни працювала в 
к-пі «І п'ятирічка» («Слава»), була 

Абабіна 3.К. (крайня справа) 

ланковою у бригаді виноградарів 
О.М.Комаровського. Не кидала ро- 
боти й після виходу на пенсію (1983). 
Нагородж. орденом Трудового Чер- 
воного прапора (1976), медалями «За 
доблесну працю до 100-річчя Лені- 
на», срібною ВДНГ СРСР (1978), зна- 
ками «Ветеран праці» (1983), «Пере- 
можець соц. змагання» (1975), «Удар- 
ник ком. праці» (1980), «Ударник ХІ 
п'ятирічки» (1983), почесними гра- 
мотами. Була на Дошці пошани к-пу 
ім.Дзержинського. 
АВАНГАРД - селище. Центр Аван- 
гард. селради на північному сході 
Овід. р-ну. Запосідає верхів'ях балки 
Татарки за 30 км од райцентру 1 10 -- 
від Одеси. Площа - 620,1 га, населен- 

Будинок Авангардівської селищної ради 

ня - 3200 чол. Статус селища надано 
25.01.1995. Пік інтенсивного житло- 
вого будівництва припадає на другу 
половину 60-х років ХХ ст. (директор 
радгоспу А.Б.Приходько), капіталь- 
ного -- на кінець 70-х-90-х (директор 
В.Л.Добрянський): стали до ладу БК 
(1977), дитсадок, кілька гуртожитків, 
чимало багатоквартирних будинків. 
10.02.2000 в Авангарді зареєстровано 
громаду церкви св. Віктора. Селище 
протягом останніх десяти років при- 
красилося, крім корпусів церковного 
комплексу, новими приміщеннями 
селради (2003), дитбудинку і початко- 
вої школи (2008). Цьому також спри- 
яв селищний голова В.П.Спрейс. 
Територія селради, що межує на пів- 
дні з Прилиманською сільрадою, на 
сході - з Біляївським р-ном, сягає 
1781,5 га. Користувачами землі є ТОВ 
«Авангард-Д», підприємство ПП 
«Тепличне», інші фізичні та юридич- 
ні особи. З поч. ХІХ ст. тут існували 
хутори одеських міщан, дворян 1 різ- 
ночинців, що входили до Одес. Градо- 
нач. (див. Одеські заміські хутори). 
«АВАНГАРД-Д» - с.-г. підприємство, 



Територія Авангарду («СВХ.») 

на карті 1929 р. 

ТОВ. На 2008 р. мало 1019.33 га землі 1 
близько 300 робочих місць. Основні на- 
прямки -- рослинництво і тваринництво. 
Розташоване на колишніх заміських 
маєтностях заможних одеситів. На по- 
чатку ХХ ст. ці володіння об'єднались у 
виселок під назвою Преображенський, 
інколи, Володимирівка (див. Палаузо- 
ва, хутір), який з 1929 почав зватися 
Ленселищем. За рік перед цим тут ор- 
ганізували підсобне господарство Одес. 
«Агрокомбінату» (Підпр. Мо1), невдо- 
взі перетворене на Свинокоогосп Хої, а 
1935 - радгосп «Авангард» з центром у 
Ленселищі (карта 328). Постачав про- 
дукти овочівництва і тваринництва Оде- 
сі. Напередодні ВВВ на його базі прове- 
ли науково-дослідні роботи. Їх результат 
набув розголосу: вперше в СРСР 719 
свиней (ветлікар А.А. Графф) вилікувано 
гомеопатичними засобами. Під час оку- 
пації в Ленселищі діяла підпільна група 
і партизанський загін (див. підпілля 
Овідіопольщини). По війні (до 1959) у 
радгоспі було три відділки - «Ленсели- 
ще» (1346 га), «Ленінталь» (1502, 1 га) 1 
«Дальник» (2106 га); аз 1960 р. -радгосп 
із відділками на Ленселищі (І), Прили- 
манському (ТП) та Сухому Лимані (ШІ), 
де на цей час було збудовано основні 
виробничі комплекси, обробляв 4320 га 
орних земель, у тім числі 96 га зрошу- 
ваних, плекав 1611 голів ВРХ, 1730 сви- 
ней, 8500 голів птиці. 1968 року радгосп 
виробив овочів 45000 ц, молока 20000 т, 
фруктів 2500 ц, винограду 10000 ц. Пе- 
ред вели доярка 3.Н.Денщикова, трак- 
торист Л.Г. Бровенко нагороджені орде- 

нами «Знак Пошани»; голову робіткому 
А.Б. Приходька, директора П.О.Панкова 
і доярку Н.Мишко відзначили медал- 

лю «За трудову доблесть»; доярка А.П. 
Бершадська дістала медаль «За трудову 
відзнаку». У 1970-х відзначилися зав- 

відділком М.П. Осадчий (орден Жовтне- 
вої революції), бригадири тваринниць- 
ких ферм М.С.Недогарок (орден Трудо- 
вого Червоного прапора) і Г.І.Долматова 
(орден «Знак Пошани»), тракторист 
П.ЛП.Арламенко (орден Трудової Сла- 
ви ПІ ст.). Наприкінці 1970 р. до к-пу 
ім.Лібкнехта передали частину земель. 
Невдовзі, 1982, інша частина земель рад- 
госпу відійшла «Тепличному комбінату» 
й Іллічівському консервному заводові, а 
1985-го - «Облплемтвариноб'єднанню». 
Тоді ж таки 936 чоловік (13 бригад) об- 
робляли 3741 га землі; на фермах пра- 
цювали три бригади тваринників (керів- 
ник галузі Г.СЄ.Талько). Машинний парк 
складався з 7 комбайнів та 35 автомобі- 
лів 1 тракторів. Із 1993 радгосп у складі 
об'єднання «Плодоовощівництво» об- 
робляв 2553 га. Як 1 раніше, працював 
механізований загін для вирощування 
зернових 1 кормових культур, овочів- 
ницька бригада для вирощування ово- 
чів у відкритому 1 закритому грунтах, 
бригада садівників, автопарк, механіч- 

на майстерня, будівельний цех та ЖКГ 

(житлово-комунальне | господарство). 
В той же час ліквідували відділки у 
Прилиманському 1 Сухому Лимані, 
перевівши поголів'я до центральної 

садиби. В ході кількох реформувань 
радгосп ставав то орендним під-вом 
КСП «Авангард» (лютий 1995), то 
акціонерним ТОВ «ЗСАТ Авангард» 

(10.07.1997) 1 ТОВ «Авангард-Д» 
(2005). Керівники: С.М. Шеверенко 
(1929-1931), П.І.Дорофеєв (з 1931 до 
війни), С.Ф. Лазарєв (1944), М.Т. Ма- 
жуга (1948), П.О.Панков (1961-1972), 
А.Б. Приходько (1972-1976), В.Л. До- 
брянський (з 1976). 



«АВАНГАРД» Див.: 

«Авангард-Д». 
АВЕЛІЧЕВ Володимир Васильо- 

вич(27.03.1912, 
Воробйово- 
Іванівка Ве- 
ликомих. р-ну 
Одес. обл. - 
05.02.1981, 
Овідіополь) 
громадський 

і | радянський 
діяч. Трудову ді- 
яльність почав 

у с.г комуні (1926), очолював першу 
тракторну бригаду (1929), був заст. нач. 
політвідділу радгоспу «Розкішне» 1 се- 
кретарем Цебриків. РК КПУ Одес. обл. 
(1940). Заочно закінчив Одес. ВПШ. 
Учасник ВВВ: політрук роти зв'язку, 
комісар окр. стрілецького б-ну. 1942 під 
Новоросійськом дістав важке поранен- 
ня. Одужавши, виїхав до сім'ї в Чкал. 
обл., де працював нач. політвідділу, заст. 
директора р-пу «П П'ятирічка» (1943- 
1945). Повернувшись з евакуації, став 
другим секретарем Цебриків. РК КПУ 
(1945-1948), потім першим секретарем 
Овід. РК КПУ (1948-1961). За ці роки 
відродилося госп-во р-ну, його промис- 
ловість, соціальна сфера. В Овідіополі 
стали до ладу приміщення середньої 
школи, БК, літнього кінотеатру, примі- 
щення РК КПУ і райвиконкому (тепер 
там ДМШ), районної виставки, частина 

дороги до Одеси. Інтенсивно розбудову- 
валося житло. Район нагороджено Ве- 
ликою золотою медаллю ВДНГ СРСР, 
занесено на обл. Дошку Пошани. Зго- 
дом В.В.Авелічева обрали першим секр. 
Балтського РК КПУ (1961-1963), потім 
призначили директором Надлимансько- 
го радгоспу-заводу «Маяк» (1963-1973). 
Він делегат ХМП-ХХІ з'їздів КПУ 

(1958-1986), ХУП з'їзду КПРС (1961). 
Нагородж. орденами Леніна, Червоного 
Прапора, двома орденами «Знак Поша- 

радгосп. 
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ни», медалями та почесними грамотами. 
На будинку, в якому він мешкав в Овіді- 
ополі, встановлено меморіальну дошку 
(вул.Портова, 18). Почесний громадя- 
нин Овідіополя (2010, посмертно). 
АДЖИДЕР (Хаджидере, Гаджидер, 
Авідег; з тюркської - гірка долина) - 
містечко і порт. Існував з часів Осман- 
ської імперії як порт для експорту про- 
довольства (переважно збіжжя) до Ту- 
реччини й Криму. Вперше згадується 
1758 в донесенні сотника Слобідського 

козацького полку Констянтинова ген. 
І.Хорвату-Куртиці. Йдеться про те, що з 
травня по серпень «турки 1 татари Крим- 
ської 1 Буджакської орди, а також греки і 
волохи скуповували пшеницю 1 суржик 
та... віддавали до міст різних, в тому 
числі до Очакова, Білого города, Гаджи- 

дера... в тамтешні магазини». У 1764- 

1765 згадуваний з тим, що «кримський 
хан Селім Гірей приїхав до Хаджибею 
і на пристані Аджидере виявив 1 74 за- 

повнених зерном погреби (документ з 
Османського архіву Стамбулу опубліку- 
вав О.Г.Середа). З російсько-турецької 
війни 1768-1774 маємо донесення коза- 

Аджидер. План Ф. де Волана. 1794р. 



ків: «Другого дня |11.07.1770| в містеч- 
ку Аджидер, здобули немалу здобич, хоч 
там із супротивників нікого не застали, 
всі втекли до Білгорода; але підійшли 
до нас на човнах, 1 з гармат перестрі- 
лювалися, проте дістали відсіч... Піс- 
ля чого вказане містечко спалили 1 до 
фортеці Хаджибейської маршем виру- 
шили...». З 1794 маємо опис Лафітта- 
Клаве: «Гаджи-Дере розташоване на 
лівому березі річки, в її затоці чи запа- 
дині навпроти Аккермана. Його пере- 
тинає струмок, від якого селище і діс- 
тало свою назву. Як розповідають, воно 
було більше за Аккерман, але зруйно- 
ване російськими військами під час 

минулої війни і не відновлене...». 1791 
Ф.П. де Волан дав таку характеристи- 
ку: «Місце розташування Аджидера во- 
чевидь було дуже привабливим... Руїни 
мають близько трьох з половиною верст 
у периметрі... Молдовани, які мешка- 
ють у Калаглеї за 5 верст звідси, згаду- 
ють Аджидер як земний рай і особливо 
хвалять вино, яке тут робили, вважають 
його найкращим в усій Молдові та Бе- 
сарабії. Аджидер був найбільшим міс- 
том цієї провінції після Очакова 1 мав 
значний ринок вивезення пшениці й ху- 
доби (переважно баранів) до Констан- 
тинополя... Аджидер завжди слугував 
туркам за пункт висадки і зв'язку з Ха- 
джибеєм». 1792 він лежав у руїнах, про 
що зазначив ген.-губ. В.В.Каховський. 
Після входження Очаківської області 
до Рос. імперії тут збудували Аджи- 
дерську фортецю, а містечко назвали 
Овідіополь (1795). Сардинський посол 
де Турбіа повідомив (1796), що він сто- 
їть на тому самому місці, де колись був 
Аджидер (Аяідег). 
АДЖИДЕРСЬКА (Овідіопольска) 
фортеця - укріплення на лівому березі 
Дністр. лиману, навпроти Аккермана. 
Після указу Катерини П про приєднання 
Очаківської обл. Ф.П. де Волан склав 
проект і кошторис фортеці. У березні- 
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липні 1792 імператриця підписала два 
укази щодо спорудження тут укріплень. 
20 вересня  катеринослав. ген.-губ. 
В.В.Каховський скерував сюди 160 во- 
яків для земляних робіт. Будівництвом, 
проваджуваним «вахтовим методом» 
(солдати різних полків ішли на зміну 
один одному), керував інжен. офіцер 
Є.Х.Ферстер. 21.10.1795 адмірал Й.М. 
де Рібас підняв над фортецею імпе- 
раторський штандарт, хоч роботи ще 
тривали. На планах 1790-х видно, що 
вона сходила до берега трьома терасами 
(карта ІЗа, 18, 23). Горішня площею 
12,3 дес. разом з гласисом мала в плані 
форму прямокутника з двома кутовими 
бастіонами. Всередині - одноповерхові 
казарми, арсенал, гауптвахта, будинок 
офіцерів та майдан. 1796 барон де Тур- 
біа, оглянувши три артбатареї, призна- 
чені для захисту хлібних магазинів, іро- 
нічно зауважив: «Усе це називають фор- 
тецею, але по суті - це ніщо». Протягом 
1803-1805 у фортеці містилися німці, 
що прибули на поселення до кол. Лібен- 
тальського округу. У 1335 в ній були: 
будинок коменданта, кухня, челядня, 
флігель, казарми, гауптвахта, порохові 
склади та піч для випалу цегли. 1948 

фортецю виставили на торги і її при- 
дбав одес. купець Олександр Доменіко 
за 3001 руб. Укріпленням, на які витра- 
чено 190 тис. руб., не судилося прямо- 
го використання. Боєздатність фортеці 
оцінили подорожні. Так, О0.Мармон у 

Аджидерська фортеця. План 1796 р. 



1830-х зазначив: «на лівому березі Дні- 
стра, за дві тисячі туазів |близько 2 км| 
від річки, є друга |земляна)| фортеця, 
старовинна російська... Вона без мурів 
і без води в ровах. Її могли зруйнувати, 
нічого не втративши...». М.Надєждін 
1939 назвав її «картковою хаткою». 
АЗАРОВ Ілля Ілліч (1902-1979) - 

| віце-адмірал 
ВМО. Розпочав 
службу 1924. 
В червні 1941- 

" го - дивіз. КО- 
щу місар. В роки 

ВВВ член 
Військ. Ради 
ЧФ. Учасник 
оборони Одеси 
1 Севастополя. З 

1943 - заст. нач. Політупр. ВМФ. Учас- 
ник Дністр. десантної операції. По ві- 
йні служив у ВМФ 1 МО СРСР. Автор 
мемуарів, що містять також опис подій 
на території Овід. р-ну (Азаров И.И. 
Осажденная Одесса. - М., 1962). 
АКАРЖА - станція Одес. залізниці на 
лінії Одеса-Ізмаїл. Розташована за 2 км 
від Великодолинського і за 27 км від 
Одеси (карти 31, 326). Щодня з Одеси- 
Головної до Білгорода-Дністровського 
та назад через Акаржу проходять при- 
міські електрички. Почала діяти з 1916, 
після прокладання колії від Одеси до 
Цареградського гирла Дністр. лима- 
ну (розпочалось 1913; див. також Дні- 
стровська мостова переправа). Під 
час голоду 1921-1923 років на станції 
роздавали продовольчі пайки. 
АКАРЖА  (Гакержія,  Гакержа, 
Окержа, Акержія) - поселення на бе- 
регах р.Акаржі. Виникло 1799 як сло- 
бода В.Потоцького, на дачі, орендо- 
ваній у Г.Гагенмейстера (карти 9-да, 
15-16, 18). Того року біля поштової 
стан. Акаржа перших поселян бачив 
П.О.Сумароков. Фіксує їх 1 метрич- 
на книга Овід. соборної Св. Мико- 
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лая церкви (1801). З 1804 село Акар- 
жа ввійшло до земель німецької кол. 
Грослібенталь. Згідно з рескриптом 
Олександра І від 25.05.1304 на ім'я 
К.О. де Рішельє, попередні мешканці 
із «слободи Гакержії» мали перебрати- 
ся в інші місця. 
АКАРЖАНКА (Акаржа, з тюрк. 
«та, що тече») - степова річка басей- 
ну Чорного моря, впадає у Сухий 
лиман. 1791 Ф.П. де Волан зазна- 
чив: «Лощиною Акарчі тече швид- 
коплинна річка, води якої можуть 
рухати декілька млинів». Довжина 
49,4 км, площа водозбору 190,3 км? 
(з них орні землі - 58,29о), норма 
стоку 1,2 млн.м". У басейні річки на 
території Біляївського й Овід. р-нів є 
7 ставків 1 водоймище (площа 130,4 
га, об'єм 2,344 мли?). Вода належить 
до сульфатного класу натрієвої групи 
(ЇЇ типу). На берегах річки розміщені 
населені пункти р-ну - Ленінталь і 
Великодолинське. 
АККЕРМАН (тур. АК Кігппап, 
Кегтап - Біла фортеця) - назва сучас- 
ного Білгорода-Дністровського в пе- 
ріод турецького панування. А ще дав- 
ніша назва фортеці - Четатя-Албе. Її 
здобули 1434 війська султана Баязида 
П, а перейменували 1488-го. Разом з 
Ізматлом, Бендерами й Очаковим вона 
стала одним з форпостів Осман. імпе- 
рії в Північному Причорномор'ї. Цей 
значний порт 1 купецький центр, у тім 
числі для торгівлі ясирем, входив до 
(Сілістрійського санджака, з 1538 - 
сам був центром Аккерманського (ін- 
коли Бендерського) санджака, а з 1593 
став центром еялета Езі (Озу або 
Очаків). Описав фортецю Квлія Че- 
лебі в середині ХУМУП ст. У ХМІ-ХУП 
ст. запорозькі і донські козаки не раз 
ходили сюди походами. Найвідоміші 
з них: П. Лянцкоронського (1516) й І. 
Покотила (1517, 1541, 1547); Ю. Яз- 
ловецького і Б. Ружинського (1577); 



інших 1582-1593 1 1594. Побували 
тут отамани Г. Лобода і С. Наливай- 
ко (1595), кошовий Запорізької Січі І. 
Сірко (1659, 1664, 1671 1 1673). Брали 
фортецю в облогу під час морських 
походів козаків (1602), війська І. Су- 
лими (1606, 1609-1610, 1621). 1683 
містечко пограбували козаки С. Ку- 
ницького, а потім під Аккерман не 
раз ходив переяславський полк. С. 
Палій (1634, 1686, 1691, 1693). Дві- 
чі, під час рос. тур. воєн ХМПІ ст., 
фортецю брали штурмом російські 
війська: бригадира І.О. Інгельстрома 
(1770); донські козаки М.І. Платова 
разом з флотилією Чорноморського 
козацького війська (1789). В обох 
випадках за мирними договорами 
(Кючук-Кайнарджійським 10.07.1774 
і Яським 29.12.1791) її повернули 
туркам. 1306 Аккерман захопили вій- 
ськові частини Е.О. Рішельє. За Бу- 
харестською мирною угодою (1812) 
він увійшов до складу Рос. імперії. З 
1918 по 1940 перебував у складі Ру- 
мунії (під давньою назвою Четатя- 
Албе). Перейменований 09.08.1944 
на Білгород-Дністровський. З історі- 
єю Аккермана пов'язані імена дека- 
бристів М.Ф. Орлова, О.П. Юшнев- 
ського, І.І. Пущина, В.Ф. Раєвського. 
Тут перебували відомі письменники і 
поети: В.І. Даль, О.С. Пушкін (1821), 
А. Міцкевич (1825), М.Горький 
(1391). Двічі в Аккермані побувала Л. 
Українка, а також засновники україн- 
ського театру М.Л. Кропивницький, 
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М.П. Старицький і брати Тобілевичі 

(І. Карпенко-Карий, М. Садовський 
1 П. Саксаганський). 
АКСЕЛЬРУД Вадим  Вікто- 

рович (нар. 
29.03.1939, 
Одеса) - вчи- 
тель.  Трудо- 
ву діяльність 
розпочав 1963 
лаборантом 

і Одес. СШ Хе 
54, навчаючись 

М | нафіз.-мат. ф-ті 
Одес. пед. ін-ту ім.Ушинського (за- 
кінчив 1965). З 1964 - вчитель фізи- 
ки Ярівської СП Тарутин. р-ну Одес. 
обл. згодом - Затоцької (Кароліно- 
Бугазької) школи-інтернату | Овід. 
р-ну. З 1987 працює в Кароліно- 
Бугазькій ЗОШ. Талановитий педа- 
гог і вихователь. Велику увагу при- 
діляє методиці викладання фізики, 
опублікував низку статей у журналі 
«Фізика та астрономія в школі». На- 
писав збірку «Фізика у віршах, кар- 
тинках та мудринках», склав «Збір- 
ник задач з фізики для розв'язування 
методом «мозкової атаки». З його 
інщіативи в школі обладнано обсер- 
ваторію, діє астрономічний гурток. 
Очолює районну школу передового 
досвіду вчителів фізики. Його ви- 
хованці ставали призерами конкур- 
сів юних науковців Малої академії 
наук різного рівня. Технічні моделі, 
створені під керівництвом учителя, 
діставали призи на виставках ди- 
тячої творчості. Має кваліфікацію 
«Спеціаліст вищої категорії» 1 зван- 
ня «Вчитель-методист». Нагородж. 
знаком «Відмінник освіти України», 
численними грамотами. 
«АКСЕНТІЙ» - фермерське госпо- 
дарство. Засноване 1991 на землях Мо- 
лодіжн. сільради. Спеціалізується на 
вирощуванні 1 зберіганні овочів. Прак- 



тикує європей- 
ські технології 
землеробства, 
крапельне, 
спринклерне 
та  барабанно- 
катушкове зро- 
шення. Має І2 

та ЛУЯТО одиниць тех- 
Р ніки, 2 овоче- 

сховища по 1500 
П.М. Аксентій т. Торгов. марка 

«Павло». Дир. П.М. Аксентій («Людина 
року Овідіопольщини 2005 року» в но- 
мінації «Підприємець року»), агроном 
Н.В. Аксентій, маркетинг І.П. Ніколає- 
ва, бухг. Т.В. Аксентій, технопарк І.П. 
Аксентій, меліорація В.В. Ніколаєв. 
АЛЕКСЄЄВА  (Дуброво) Анна 

Олексіївна 
(1356--у 1930-х)-- 
народниця. 
Донька губ. се- 
кретаря 1 народ- 
ного вчителя, на- 
родилася в бага- 
тодітній сім'ї (9 
дітей) на хуторі 
поблизу Одеси 
(нині Червоний 

хутір), що належав брату її мате- 
рі - К.О. Самойлову (див. Одеські 
заміські хутори). У 1870-х познайо- 
милася з народником Ф.М. Юрков- 
ським. За революційну пропаганду в 
1373-1877 притягувалася до «проце- 
су 193-х». За недостатністю доказів 
звільнена. Мешкала у Києві, звідки 
1878 повернулась до Одеси. Учасник 
організації підкопу під Херсонське 
казначейство (1879). Залишила спо- 
гади про дитинство в с. Татарка, де 
ї батько певного часу вчителював, 
та про Ф.М. Юрковського (з яким 
була одружена). Автор книжки «Му- 
ченики идей. Воспоминания Анньі 
Алексеевой-Дуброво (Одесса, 1926). 

АНДРЄЄВ Микола | Анатолі- 
йович (нар. 
14.03.1953, 
Миколаївка-і 
Овід. р-ну) - 
спортсмен, 
організатор 
спорту. Закін- 
чив Одес. пед. 
ін-т їм. Ушин- 
ського (1978). 

Працював учителем фізвиховання в 
Овід. школі 21 і тренером з футболу 
в ДЮСШ ЖХ0І, директором 1 гол. тре- 
нером ФК «Дністер» (1985-1998), ди- 
ректором ДЮСШ Ж» 2 (1989-1998). 
Консультант Овід. райради (2000- 
2001), нач. відділу з фізичного вихо- 
вання Овід. РДА (з 2002). Триразовий 
чемпіон Одес. області з футболу і кра- 
щий нападник (1973, 1980). Дворазо- 
вий чемпіон України з міні-футболу 
серед ветеранів. Триразовий чемпіон 
України з футболу серед ветеранів. 
АНДРІЯЩЕНКО Ілля Михай- 

лович (191, 

Кобиляки Пол- 
тав. губ. - 1980, 
Овідіополь)  -- 
організатор 
виробництва. 
Закінчив Одес. 
с.-г. ін-т (1937). 
Працював стар. 
інженером- 
землевпоряд- 

ником у Гайвороні Кіровогр. обл. 
(1937-1941). Учасник ВВВ. Після по- 
ранення (1944) демобілізувався в зван- 
ні стар. лейт. і повернувся до Гайворо- 
на. З 1952 обіймав посади: директор 
Овід. МТС, голова виконкому Овід. 
райради (1960-1962), нач. виробн. 
упр. в Ананьєві (1962-1963), заст. нач. 
виробн. упр. Біляїв. р-ну (1963-1965), 
директор Овід. ПТАУ (1965-1973). 
Нагородж. орденом Вітчизняної війни 
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П ст-ня, Трудового Червоного прапо- 
ра, медалями «За оборону Одеси», «За 
оборону Севастополя» та їн. (разом 
13), а також грамотами. 
АНДРУСЕНКО Валентин Гри- 
горович (нар. 20.04.1942, Затищш- 

Шя Фрунзів. 
р-ну Одес. 
обл.) - органі- 
затор вироб- 
ництва. Закін- 
чив Кишинів. 
с.-г. ін-т (1970), 
Одес.ун-т 
марксизму- 
ленінізму 

(1974) 1 ВПШ при ЦК КПУ (1983). 
Трудову діяльність розпочав слюса- 
рем  Фрунзівського  райоб'єднання 
«Сільгосптехніка» (1959-1962). Піс- 
ля служби в РА та навчання працю- 
вав гол. інженером, заст. керівника 
Роздільнянської (1970-1975), а потім 
керівн. Овідіоп. «Сільгосптехніки» 
(1975-1977), був секр. Овід. РК КПУ 
(1977-1983), гол. виконкому Овід. 
райради (1983-1884). Згодом обіймав 
посади: заст. керівн. Овід. «Сіль- 
госптехніки», дир. Овід. «Райсіль- 

госпенерго», нач. інспекції Держтех- 
нагляду (1984-1990), заст. гол. викон- 
кому Овід. райради (1990-1992), пер- 
ший заст. гол. Овід. РДА (1992-2001). 
Нагородж. орденом «Знак Пошани» 
(1981), медалями, грамотами. Почес- 
ний громадянин Овідіополя (2004). 
АНТОНОВА Катерина Тимо- 

фіївна (нар. 
де ОБО, 
Градівка Мос- 

тівського р-ну 
Микол. обл.) - 
(передовик 

виробництва- 

Весь трудовий 

шлях пройшов 

ук-піім.Лібк- 

нехта: на підсобних роботах (1944- 
1948), свинаркою (1948-1954), до- 
яркою (1954-1964), завідуючою 

МТФ (1964-1992). Має звання Ге- 
роя Соц. Праці (1966), нагородж. 
орденами Леніна (1966 1 1982), 
Жовтневої революції (1976), Тру- 
дового Червоного прапора (1958, 
1971), золотими (1958, 1974, 1977) 
та срібними (1957, 1966, 1969) ме- 
далями ВДНГ СРСР, знаками «Пе- 
реможець соц. змагання» 1 «Удар- 
ник ІХ п'ятирічки» (1975) та по- 
чесними грамотами. 
АПАНАСЕНКО сарчую Ва- 

лентина Бо- 
| рисівна (нар. 

Р 10.04.1960, 
1 Біляївка) - 
юрист. Закін- 
чилаОдес. пед. 
ін-т ім. Ушин- 
ського (1988), 
Одес. ун-т ім. 
Мечникова 
(2000).  Пра- 

цювала вихователем у дитячих за- 
кладах Одеси (1981-1987). Трудову 
діяльність в Овід. р-ні розпочала з 
посади інспектора комісії у справах 
неповнолітніх Овід. райвиконкому 
(1987-1989), Згодом очолила відділ 
РАЦС (1989-1990). Добре впоряд- 
кувала архівний фонд. 1990 відділ 
дістав нове приміщення, з кабіне- 
тами для спеціалістів та залом для 
урочистих подій, став під її керів- 

ництвом одним з кращих в Одес. 
обл. Працювала нач. новостворено- 
го район. упр. юстиції (1999-2004), 
дістала призначення на посаду заст. 
нач. Гол. упр. юстиції в Одес. обл. 
(з липня 2004). Нагородж. подякою 
і відзнакою Міністра юстиції Укра- 
їни, Гол. упр. юстиції в Одес. обл., 
почесними грамотами Одес. облра- 
ди та Одес. ОДА. 
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АРГАТЮК Сергій Степанович -- 
(нар. 17.10.1961, 
Шляхова  Бер- 
шад. р-ну Він- 
ниц. обл.)-вчи- 
тель, історик, 

член Нац. спіл- 
ки краєзнавців 
України.  Піс- 
ля закінчення 
школи (1978) 

працював у місцевому к-пі, навчався 
і працював у Львові і Вінниці. Закін- 
чив Вінниц. пед. ін-т ім.Островського 

(1991), З 1989 вчитель історії 1 право- 

знавства Прилиманської ЗОШ. Має 
звання «вчитель-методист». Створив 
тут історико-краєзнавчий музей (2002- 

2004), досліджує історію краю. Ав- 
тор книжок з історії Одещини й Овід. 
р-ну: «Татарка-Прилиманське» (Оде- 
са, 2006); «Авангард: Товариство з 
обмеженою відповідальністю та сели- 
ще» (Одеса, 20038); співавтор моногра- 
фій «Край Овідія: Археологія та істо- 
рія Овідіопольського району» (Одеса, 
2005), «Минувшина багряних степів» 
(Одеса, 2007), «Голодний хліб: ГОЛОД 
1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років 
в контексті історії репресій: Овідіополь- 
ський район» (Одеса, 2008) та ін. 
АРГАТЮК "Тетяна Григорівна 

з (нар.27.05.1967, 
Надлиман- 

ське) - вчитель, 
майстер з бі- 
сероплетіння 
Національної 
спілки майстрів 
народного мис- 
тецтва. Навча- 

лась у Надли- 
манській шко- 

лі (1974-1984). Закінчила Вінницький 
пед. ін-т ім.Островського (1988). Від- 
тоді - історик Прилиманської ЗОШ. 
Вільний час присвячує народній ви- 
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шивці і виробам з бісеру. Дипломант 
районних, обл. 1 Всеукраїнських кон- 
курсів. Як педагог має кваліфікацію 
«Спеціаліст вищої категорії» та звання 
«Керівник гуртка-методист». Вироби 
їх вихованців здобували призи на ви- 
ставках і конкурсах дитячої творчості 
й декоративно-прикладного мистецтва 
різних рівнів. 
АРІСТОВ (Арестов) Михайло 
Костянтинович (1803 - 2)- дека- 
брист. Син овідіопольського купця, 
вчився в Одес. грецькому училищі, 
потім у гімназії. З 1820 допомагав 
батькові, займався торгівлею, слу- 
жив секретарем у конторах одесь- 
ких маклерів і нотаріусів. У серп- 
ні 1324 виїхав зі своїм товаришем 
В.І.Сухачовим до Грузії, працював 
у канцелярії виконавчої експедиції. 
Заарештований у Тифлісі03.04.1826 
у справі В.Сухачова, підозрювано- 
го у зв'язках з декабристами. Був 
відправлений до Таганрога. За бра- 
ком доказів звільнений, а через рік 

знятий з нагляду. 
зрада тамнія Наталя Павлівна 

(нар. 1912, Ак- 
булак  Оренбур. 
губ.) - вчитель. 
Закінчила Одес. 
пед.лн-тім. Ушин- 
ського, Одес. с.-г. 

ін-т (1935). Пра- 
цювала стар. зем- 
левпорядником у 
м.Гайвороні Кі- 

ровогр. обл. З 1952 в Овідіополі: стар. 
інженер-землевпорядник (1952-1963), 
викладач математики Овід. школи 
Мої (1963-1983). Нагородж. почесни- 

ми грамотами. | 
АРКУША (Тітомир) Надія Ки- 
рилівна (15.04.1921, Овідіополь - 

16.12.2009, там само) - медик. Закін- 
чила Вознесенську школу фельдшерів 
(1939). Працювала в Овід. лікарні. З 



червня 1941 -- 
у лавах РСЧА. 
Учасниця обо- 
рони Одеси 1 
Севастополя, 

битви під Ста- 

лінградом. Дві- 

чі | поранена, 
демобілізована 

1944. Працюва- 
ла в Овід. ЦРЛ 
стар. медсест- 

рою, операційною сестрою, акушер- 
кою (1944-1995). Нагородж. орденом 
Червоної зірки, медалями. Почесний 
громадянин Овідіополя (1967). 
АРНАУТИ - 1. Назва албанців бол- 

гарською та ін- 
| шими мовами 

г; (у турків - 
«агпауиі»). 
2. Особливий 
рід військ в 

»( Осман. та пев- 
"ною мірою у 
| Рос. імперіях, 

за складом по- 
"КР З лістнічний (в 

- Росії  перева- 
жали греки). 
Арнаутські 

(грецькі) підрозділи формувалися 
в Північному Причорномор'ї пере- 
важно з вихідців Молдавії і Валахії 

(греків-фанаріотів), які з'явилися тут 
у ході та після рос.-тур. війни 1768- 
1774. У Середземному морі тоді на 
кораблі російської ескадри, що діяла 
проти турків, потрапили тисячі до- 
бровольців -- греків, албанців, сербів, 

болгарів та їн. По війні цих «арнау- 
тів», за наказом Катерини П, оселили 
із сім'ями у Керчі та Єнікале (Крим), 
сформували з них Грецький (згодом 
Балаклавський) піхотний б-н (проіїс- 
нував до 1859). Після рос.-тур. ві- 
йни 1787-1791 у Хаджибеї оселило- 

| Арнаути. 1837р. | 

ся 300 греків із флотилії Л.Д. Каціоні 
(1752-1804). Із них створили Грець- 
кий дивізіон (1794-1797) пізніше 
Одес. піхотний б-н (1303-1819). Дві 
вулиці Одеси (Мала і Велика Арна- 
утські) названі за місцем мешкання 
«арнаутів» наприкінці ХУМПІ -- перш. 
пол. ХІХ ст. Вони також заселили 
с.Арнаутівка (Олександрівка). 
Брали активну участь у рос.-тур. ві- 
йні 1806-1812. 
АРНАУТІВКА (Арнаутка, Арнаут- 
ське) - назва села Олександрівки у 
ХІХ ст. Виникло як поселення арнау- 
тів, що перейшли на службу Рос. імп. 
у ході рос.-тур. воєн другої пол. ХУПІ 
ст. 1797 їмп. Павло І Одес. грецький 

дивізіон скасував. Коли імператором 
став Олександр І, греки звернулися до 
нього з проханням повернути їм зем- 
лю, «пожалувану» Катериною П. Ім- 
ператор наказав виділити грекам «до- 
статню кількість землі» під Одесою. 

22.10.1303 з'явився указ про «створен- 
ня Одес. грецького піхотного баталь- 
йону» з наданням йому дачі П. Вуко- 
вича. Землю мали роздати (у дес. ): 
рядовим по 60, унтер-офіцерам - 30, 
прапорщикам - 120, поручику - 160, 
капітану - 200, майору - 300. На 1805 
греки поставили на дачі 22 будинки, 

спорудили багато землянок. У січні 
1807 б6-н вирушив на Дунай для учас- 
ті в рос.-тур. війні 1806-1812. У її ході 
капітан А. Дуро нагледів землю між 

Сухим лиманом 1 р.Барабой (10 тис. 
дес.) 1 розмежував її на ділянки. Най- 
більшу отримав А. Буга. На 18315 -- 
6020 дес. відвели 45 офіцерам, 4580 
дес. - 66 унтер-офіцерам та рядовим, 
836 не одержали нічого. Зі 110 наділів 
оброблюваних хазяями було 28, інші 
пішли в оренду. 1814 в Олександрівці 
постала Олександрівська Успіння 
Божої Матері церква. 13.12.1319 б-н 
розформували, частину вояків пере- 
селили в Крим 1 ввели до Балаклав. 
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б-ну. Для тих, хто залишився, 1821 

майор Г. Патеракі нагледів 10394 дес. 
землі, придатної до землеробства. Їх 
розподілили на 117 ділянок. Без землі 
залишилися 29 осіб, і він просив ще 
3937 дес. Переділи землі (межування) 
в Арнаутівці були в 1821, 1324, 1828, 
1836, 1339 1 1840 роках (карти 23, 

256). На 1382 у 243 дворах мешкало 
672 чол. 1 628 жін., з них 1280 пра- 
вославні (греки й українці), 2 німці- 
протестанти, 3 євреїв. 
Теохаріді Т.Ю. Грецька військова колоні- 
зація на півдні України наприкінці ХУПІ 
та початку ХІХ ст.// Вісник Одеської комі- 
сії краєзнавства при Українській Акад | її 
наук, Ч. 4-5. - Одеса, 1930; Сапожников 
И.В., Белоусова Л.Г:. Греки под Одессой: 
Очерки историй пос.Александровка с 
древнейших времен до начала ХХ века. - 
Одесса-Ильичевск, 1999. 

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ. 
Перші їх описи з Херсонської губ., в 
тому числі на території Одес. повіту (1 
суч. Овід. р-ну), є в працях П.В. Бек- 
кера, О.С. Уварова, В.І. Гошкевича, 
В.М. Ястребова, О.О.Кочубинського 
та їн. Детальна інформація у статтях 
Велика Акаржа, Миколаївське по- 
селення і некрополь, Ніконій, Ові- 
дія гробниця 1 Олександрівський 
курган, а також у тих, що присвячені 
окремим населеним пунктам. 
Беккер П. Берег Понта Звксинского от 
Истра до Берегов Борисфена в отноше- 
нии к древним его колониям // ЗООЙД. - 
1853 - Т. 3; Уваров А.С. Исследования 
о древностях Южной России и берегов 
Черного моря. - Вьп. П. - С.Пб., 1856; 
Ястребов В. Опьт топографического 
обозрения древностей Херсонской губер- 
ний // ЗООЙД. - 1894. - Т. ХМУП; Гошке- 
вич В.И. Кладьгю и древности Херсонской 
губерний. Кн. 1.- Херсон, 1903; Кочубин- 
ский А.А. Поездка на Нижний Днестр // 
ЗООИД. - 1901. - Т. 23. 
АРХІЄПИСКОПОВА ДАЧА - за- 
міська резиденція архієпископа Хер- 
сон. 1 Тавр. Інокентія (Борисова). 
Лежала в межах Одес. градоначаль- 
ства (суч. територія Авангарду - 
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Сучасний стан будівлі колишньої 
резиденції архиєпископа. 2006 рік 

карта 24). Ділянку, під плантації де- 
рев для Одеси, виділено указом імп. 

Миколи І. Будовано дачу протягом 
1847-1852 (див. Одеські заміські 
хутори). Архієпископ особисто ке- 
рував роботами, на яких, крім на- 
йманих робітників, використовували 
«єпитимців» - церковнослужителів, 
що завинили перед церквою. Один 
з них (архімандрит Діонісій) став 
настоятелем збудованої тут каплиці 
Сімох священомучеників Херсон- 
ських. На ділянці насаджено парк, 
насипано пагорби з назвами «Чадир- 
даг»,  «П'ятигір'я»,  «Семигір'я», 

створено штучну печеру-грот, де 
розмістилася каплиця. Під час гро- 

мадянської війни все розграбовано, 
але не все зруйновано. У частині бу- 
дівель мешкають авангардівці. Дача 
на обліку як пам'ятка культури ХІХ 
ст. місцевого значення. 
АФАНАСЬЄВ Олександр Сте- 
панович (1317, Іскорці Лубен. 
повіту Полтав. губ. - 06.09.1875, 
Санкт-Петербург) - поет, белетрист, 
перекладач і етнограф, псевдонім 
«Афанасьєв-Чужбинський».  Закін- 
чив гімназію вищих наук ім. КНЯЗЯ 



О.А. Безбородька 
(1335), після став 
юнкером  Білго- 
род.  уланського 
пол-ку, а 1843 
вийшов у відстав- 
ку в чині поручи- 
ка. Під час служ- 
биза псевдонімом 

«Чужбинський» надрукував у «Сов- 
ременнике» вірш «Кільце» (1938). 
1343 зазнайомився з Т.І. Шевчен- 
ком («Воспоминания о Т.Г. Шев- 
ченко», 1361). Потім друкувався у 
відомих журналах, а з 1847 став ре- 
дактором неофіційної частини «Во- 

ронезьких губернських  відомос- 
тей» при канцелярії губ-ра. За рік - 
членом-кореспондентом  спеціаль- 
ної комісії з кіннозаводства. Після 

відставки (1849) побував на півдні 
Рос. імперії (Поволжжя, Кавказ). У 

більшості своїх творів змальовував 
побут українців і видавав цією ж 
таки мовою. До 1855 відносять ви- 
хід «Короткої російської історії для 
простолюдинів», складеної «дядь- 
ком Афанасієм». Став відомим піс- 
ля 1856, коли його за сприяння вел. 
князя К.М. Романова 1 морського 
відомства разом з іншими літера- 
торами відряджено вивчати життя 
і традиції приморських мешканців 
Півдня Російської імперії. Низка 
його статей увійшла до книжки 
«Поїздка до Південної Росії». В її 
другій частині мовиться про Овіді- 
ополь: Афанасьев- Чужбинский А.С. 
Поездка в южную Россию - 1863. - Ч. 
І: Очерки Днепра. - С.Пб.: Тип. Мор. 
м-ва, 1861; Ч. 2: Очерки Днестра. - 
С.П16., 1863. 

АХМАТОВА (Горенко) Анна 
Андріївна (23.06.1889, Вел.Фон- 
тан - 05.03.1966, Домодєдово Моск. 
обл.) - поетеса, письменниця, літе- 

ратурознавець. Народилася в сім'ї 
морс. інженера, кап. 2 рангу Андрія 
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Антоновича 
й Їнни Ераз- 
мівни Горен- 
ків в Одесі. 
За рік батьки 
перебралися 
до Царського 
Села (під Пе- 
тербургом). 

Навчалась у Маріїнській гімназії. 
1905, після розлучення батьків, 
жила з матір'ю в Євпаторії. Навча- 
лась у випускному класі Київсько- 
Фундукліївської гімназії  (1906- 
1907), на юридичному відділі Київ. 
вищих жіночих курсів (1903-1910). 
Перші вірші написала в 11 років, 
перші надруковані з'явились 19І1Ї. 
Оскільки батько заборонив ставити 
під ними прізвище Горенко, поете- 
са взяла прізвище прабабки П.Ф. 
Ахматової. 25.04.1910 обвінчалася 
з М.С. Гумільовим (1836-1921). Ви- 
знана класиком ще в 1920-х, зазнала 

утисків з боку ЦК ВКП(б). 1946 її 
виключено зі Спілки письменників 
(відновлено 1951 завдяки О.О. Фа- 
дєєву). Чоловіка розстріляли 1921, 
син Лев Гумільов (1912-1992) понад 
10 років пробув у таборах. Отрима- 
ла в Італії премію «Етна таорміна» 
(1964). З її іменем пов'язана історія 
нашого краю. Троє літ перебувала 
у Люстдорфі (1904, 1906, 1909). 
Протягом останнього року догля- 
дала хвору матір. Приїздив сюди і 
М. Гумільов. Дача, на якій перебу- 
вала поетеса останній раз, тепер є 
корпусом Хоб будинку відпочинку 
«Зелений мис». 



БАГАТИРІВКА (Богатирівка) - 
селище у межах Бараб. сільради (кар- 
та 326). Розташоване на південь від 
с.Барабой, на правому березі одно- 
йменної річки, поруч із залізничн. 
стан. Барабой. Має дві вулиці. На 
2001 площа 31,4 га; населення - 348 

осіб (231 чол. 1 117 жін.). Виникло 
у 1913-1915 під час будівництва за- 
лізниці Одеса-Аккерман з гілкою на 
Овідіополь. На 1923 тут мешкало 66 
будівельників та залізничників. 
БАЗЕЛЯН Олександр Лавренті- 

йович (нар. 
01.01.1958, 
Кісниця 
Крижопіл. 
р-ну Вінниц. 

обл.)-громад- 
ський діяч. 
Трудовий 
шлях почав 
учнем  Уман. 
СПТУ Ме 1 

-яї (1976); служив 
у РА (1976-1978). Закінчив Уман. пед. 
ін-т (1984). Працював учителем у 
Великодол. школі Хо 1 (1934-1936), 
методистом-інстр. Овід. райвідділу 
освіти (1936-1990). Заступник голо- 
ви Великодолинської селищної ради 

(1990-2002). З 2002-2010 - голова 
селради. Під його керівництвом на- 
бував стабільності розвиток селища. 
Основним напрямком його роботи 
стало створення умов для підпри- 
ємництва. Це дало змогу зосередити 
кошти на будівництві доріг, ремонті й 
реконструкції водопровідних, каналі- 
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заційних мереж та зовнішнього освіт- 
лення. Відкрито дві приватні нотарі- 
альні контори, два відділки банків, 
мережу аптечних кіосків, магазинів та 
об'єктів громадського харчування. До 
комунальної власності взято соціальні 
об'єкти: два дитячих садки, ФАП, БК, 

лікарню, кілька житлових будинків 

тощо. Реалізація спільних проектів з 

райрадою та Овід. РДА дала змогу за 
8 місяців спорудити відділок міліції 
(2008), розгорнути ремонт приміщень 
закладів освіти. Триває розширення 
лікарні на 30 ліжкомісць і буд-во по- 
ліклініки на 100 відвідин. Укладено 
договір між Великодол. селрадою і 
гміною Субкове (Польща). Нагородж. 
грамотою Міністерства освіти Украї- 
ни (1985), знаком «Відмінник народ- 
ної освіти» (1989), відзнаками Одес. 
облради (2005, 2008), грамотами. 
БАЛАН Ганна Костянтинівна 

(нар. 31.10.1950, 
Велика Ми- 
хайлівка Одес. 
обл.) ви- 
кладач, гро- 
мадський діяч. 
Закінчилагеол.- 
геогр. ф-т Одес. 
ун-ту їм. Меч- 
никова (1973), 
ВПШ при ЦК 

КПУ (1933). Вчителька Овід. СП 
Мо 1 (1973-1975). Працювала зав. від- 
ділом шкільної молоді, першим секр. 
Овід. РК ЛКСМУ (1975-1981). Того- 
часна комсомольська організація р-ну 
нагородж. перехідн. Червоними пра- 



порами ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ, 

вимпелами і грамотами ЦК ВЛКСМ. 
Була секр. Овід. РК КІТГУ (1983-1988). 
Перебралась до Одеси, де працювала 
зав. відділом Примор. РК КІУ (1988- 
1991). Була членом бюро Одес. ОК 
ЛКСМУ, членом бюро Овід. РК КПУ. 
Делегат ХХПІ з'їзду ЛКСМУ, про- 
тягом 10 років була депутатом Овід. 
райради. Працювала стар. викладачем 
кафедри гідроекології 1 водних дослі- 
джень Одес. еколог. ун-ту, виконувала 
обов'язки заст. декана ф-ту по роботі з 
іноземними студентами і заст. декана 
ф-ту довузівської підготовки (з 1991). 
Підготувала 3 навч. посібники, більш 
як 30 метод. вказівок з «Геофізики», 
«Геології з основами геоморфології», 
«Топографії з основами картографії», 
опублікувала понад 10 статей. Наго- 
родж. медаллю «За трудову відзнаку» 
(1977), грамотами ЦК ВЛКСМ 1 ЦК 
ЛКСМУ та знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активну працю». 
БАРАБОЙ - станція Одес. залізниці 
на лінії Одеса - Білгород-Дністров- 
ський. За 30 км від Одеси, в межах 

земель с.Барабой (карти 31, 326). 
Відкрита 1916. 
БАРАБОЙ - річка басейну Чорного 
моря. Протікає територією Розділь- 
нянського, Біляївського й Овід. р-нів 

Одес. обл. Вздовж неї розташова- 
ні села Овід. р-ну (із півночі на пів- 
день): Петродолинське, Йосипівка, 

Мар'янівка, Новоградківка, Добро- 
олександрівка, Барабой, Дальник та 

Грибівка. Мандрівник Мартин Бро- 
невський у 1578-1579 назвав місце- 
вість, якою тече річка, «Берибонією» 
і «Лікастемом» -- «вовчим гирлом». За 
часів подорожі Квлії Челебі 1656 на 
берегах річки існувала ногайська сто- 
янка «Бурі-Муюн» на шляху між Ота- 
риком ї Хаджибеем. Ф.П. де Волан 
1791 зафіксував за 8 верст од гирла Ба- 
рабою козацьке поселення Перебойна 
(див. Барабой, хутір). За описом 1871 
- неглибока річка, що брала початок 
вище кол. Ельзас (Щербанка Розд. 
р-ну) Тираспольського повіту. Проті- 
кала неглибокою, а біля витоків доволі 

широкою балкою; влітку пересихала, 
але весною наповнювалася водою і 
ускладнювала переїзди. У ХІХ ст. річ- 
ку перетинали сухопутні шляхи спо- 
лучення, що і нині проходять із Одеси 
до Овідіополя, Маяків 1 Тирасполя. 
Найбільші паводки зафіксовані: 1831 і 
в ніч на 02.02.1845, коли вода сягнула 
2 м заввишки і затопила німецькі кол. 
Лібентальського округу. 
БАРАБОЙ - село. Центр Бараєб. сіль- 
ради  (підпорядк. сел.Багатирівка). 
Розташоване в центр. частині ОВІд. 
р-ну на берегах р. Барабой. Відстань 
до райцентру - 8 км. Площа 316 га. 
Населення - 1760 осіб. Площа госп. 
території - 1778 га. Загальна площа 
земель сільради - 1927,2 га. На заході 
межує з Овід. селищною, на півно- 
чі - з Великодолинською селищною 
та Доброолександрівською сільською 
радами, на сході - з Молодіжнен- 
ською, а на півдні - з Дальницькою 
сільрадами. Утворилося село в се- 
редині ХІХ ст. з хуторів Арнаутської 
дачі. 1920 тут була комуна «Барабой» 
(35 сімей, 100 осіб) і трудова школа. 
На кінець 1920-х виник к-п «Червоний 
степ», що об'єднав кілька ТСОЗІв. 

До ВВВ село ділилося на три части- 
ни: Барабой І (по обидва боки річки 
і шосе Овідіополь- Одеса), Барабой П 



(на лівому березі в районі суч. залізн. 
платформи «Колгоспна») і Барабой 
ПІ (на цьому самому березі навпроти 
Багатирівки). Після ВВВ відновив 
роботу к-п «Червоний степ» (з 1959 
- 1м.Кпрова, а з 1963 - «Зоря»). Насе- 
лення - 1640 осіб (1965). До сільради 
входив також Будинок інвалідів (500 
осіб). ФСоціально-культурні заклади 
села: клуб на 250 місць, 3-річна школа 
на 300 учнів, дитсадок на 100 місць, 
бібліотека, ФАП, філія зв'язку, ощад- 

каса, шевська майстерня, перукарня 1 
лазня. У 1970-х в Барабої розмістили 
бригаду к-пу ім.Дзержинського, за 
якою закріпили 1690 га с.-г. угідь, в Т.Ч. 
1236 га орних 1 110 га винограднику. 
Госп-во спеціалізувалося на вирощу- 
ванні зерна 1 розведенні ВРХ. У селі 
був також відділок зерно-молочного 
р-пу «Чапаєвець» (цент. садиба в 
с.Доброолександрівка). 25.02.1999 
зареєстровано громаду церкви Різдва 
Богородиці. На території села і сіль- 
ради відомі археологічні пам'ятки: 
на північ від села стоянка мезоліту 
Барабой І (1957 В.І. Красковський), 
кілька курганів, низка поселень епо- 
хи бронзи та черняхівської культури 
ПІ-ГУ ст. (1940-1950-ті, М.С.Синицин, 
В.І.Красковський та ін.). 
БАРАБОЙ (Бессарабка, Савельєв, 
Скліфасовський) - хутір (карти 27, 
29а, 306). Виник на березі р.Барабой 
у другій пол. ХІХ ст. На 1996 мав 245 
мешканців у 49 дворах (121 чол. 1124 
жін.); 1920-го - 362 чол. у 63 дворах. 
Увійшов до меж с. Барабой. 
БАРАБОЙ (Парабой, Перебойна, 
Барабойна) - хутір на місці сучас- 
ної Грибівки. Існував з 1790 до поч. 
ХІХ ст. на лівому березі р.Барабой, 
поблизу її впадіння в Чорне море. 
Найшвидше належав Михайлові 
Каїнці (Киянці): у 1792 тут меш- 
кало 5 чорномор. козаків: Василь 
Ломака, Петро Литвин, Михайло 

Обдуло і Григорій Крикун. Позна- 
чено на кількох картах і планах 
(карти 9а-96, І3-ІЗа, 14). З 1793 
став власністю А.М. Грибовського. 
Останній раз Барабойна, або «уро- 
чище Барабой» (не плутати із суч. 
с.Барабой Овід. р-ну і поселенням 
Барабой (Шостакове) - суч. Васи- 
лівкою Біляїв. р-ну), згадується на 
початку ХІХ ст., а потім називаєть- 
ся Андріанівка (Грибівка). В ме- 
тричній книзі Овід. соборної Св. 
Миколая церкви на 1796 є записи 
про підданих А.Грибовського із «сл. 
Барабой»: старосту Михайла Пере- 
бийноса, Якова Тарана, Андрія На- 
заревського, Федора Діброву, Петра 
Барабойського, Петра Головченка 
та їн. З 1302-1303 хутір перейшов 
у власність І. Мархоцького, а по- 
тім Інгістових. Метричні книги тієї 
ж таки церкви 1807-1809 фіксують 
«підданих Мархоцького з Андріа- 
нівки»: Кіндрата Сердюка, Федо- 
ра Сотниченка, Тита Павленка та 
ін. За 1811 є відомості, що селами 

Андріанівкою 1 Бузиноватим (45 
осіб) володіла графиня Мархоцька 
(Єва Руффо, пом. 1310). З 1805 по 
1815 роки частину земель Андріа- 
нівки орендував для випасу овець- 
мериносів барон Георг Міллер фон 
Рейфенштейн (див. Вівчарство). 
БАРАБОЙСЬКА ШКОЛА - за- 
гальноосвітній навч. заклад І-ПІ ст- 

нів. з денною та вечірньою формами 
навчання. Відкрита 1926. У чотирьох 
класах навчалося 42 учні й працювало 
три, а згодом чотири вчителі. Перший 
дир. Г.Ф. Малицький. 1944 будинок 
школи підірвали відступаючи німець- 
кі частини, діти навчались у присто- 
сованих приміщеннях. 1966 на кошти 

к-пу «Зоря» збудовано нову школу. У 
1950-х - семирічна освіта, з 1960-х - 
загальнообов'язкова восьмирічна, З 
1987 - загальнообов'язкова середня 



(десятирічна), з 1991 - одинадцяти- 
річна, з 2001 - загальноосвітня І-ПІ 
ступенів. При школі діє історико- 
краєзнавчий музей (1930). На 2010 
було 168 учнів, 25 вчителів, серед 
яких 20 мали звання «Старш. вчи- 
тель» 1 3 - Н.П. Варбанець, Л.А. Ша- 
ровара 1 Н.П. Мурашко (дир. школи з 
2006) - «вчитель-методист». Працю- 
ють 22 кабінети (в т.ч. комп'ютерний 
клас), налагоджена виховна 1 спор- 
тивна робота. Директори: А.П. Бере- 
зовський (1947-1975), Г.В. Зінченко 
(1976-1973), В.М. Окуневич (1978- 
1995), Н.М. Синько (1995-2006). 
БАРАБОЙСЬКИЙ ПСИХО- 
НЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК- 
ІНТЕРНАТ - стаціонарна медико- 
соціальна установа, призначена для 
постійного проживання громадян 
з психічними захворюваннями, які 
потребують побутового і медичного 
догляду. Підпорядкований головно- 
му управлінню праці та соціальної 
політики Одес. ОДА, управлінню 
обласної ради з майнових відносин. 

Заклад створили в 1930-х роках на 
місці хуторів Арнаутських (Барабой 
ПІ, у 1950-1960-х називався Бара- 
бой П) для проживання пристарілих 
та інвалідів, а в 1973 реорганізува- 
ли в сучасну установу. В будинку- 
інтернаті проживає 146 інвалідів- 
психохроніків (їх обслуговує 121 
працівник). Підсобне господарство 
має 120 га землі, де вирощують зер- 
нові та овочеві культури, свинофер- 
му і ферму ВРХ. Директори закладу: 
П.Л. Токарєв (1946-1948), з 1972 -- 
В.С. Лісовський, В.А. Завертяєв, П.Т. 
Пастух, Л.В. Удалов, М.І. Глущенко, 
В.Ю. Свєтлик, Г.Л. Чала (з 1997). 
БАРАБОЙСЬКІ  (Арнаутські) 
хутори. Виникли переважно в дру- 
гій пол. ХІХ ст. на лівому березі 
р-Барабой (карти 256, 26, 27, 29а). 
На 1892 рік найбільші з них: Кір 'язі 

(одне госп-во, б чоловіків 1 5 жінок); 
Іващенка - 34 дес. землі (3 госп-ва 
міщан - 13 чол. 19 жін., 1 2 десятин- 

ників: 9 чол. і 6 жін.); Дмитрищу- 
ка - 32 дес. (4 госп-ва: 12 чол. 1 11 
жін., у тім числі десятинників 3: 10 
чол. 1 10 жінок); Куцоров-Савельєва 
(2 госп-ва десятинників: 5 чол. і 7 
жін); Грохольського (3 госп-ва: 5 чол. 
1 7 жін.); Вальсамакі - 12 дес. (2 госп- 
ва: 4 чол. і 4 жін.). 1906 року кіль- 
кість хуторів зросла: /./.Вальсамакі - 
30 дес.; Фотакі (3 госп-ва: 2 чол. 17 

жінок); Степанова - 17 дес. (1 госп- 
во: 2 чол. 1 жін.); Статі-Мускаті -- 
38,5 дес. (сільської громади 27 дес.; 3 

госп-ва: 5 чол. і 7 жін.); Ф.М. Муска- 
ті (28 дес.); Рофстіанова - 35 дес. (3 
госп-ва: 5 чол. 1 6 жін.); Петрова - 22 
дес. (3 госп-ва: 13 чол. 13 жін.); Мос- 
та (біля Грослібенталя; І госп-во: 3 
чол. і 4 жін.); Кундерта - 160 дес. (І 
госп-во: 3 чол. 12 жін.) та їн. 
БАРИНОВА  Ізіда Феофанівна 

(01.02.1931, 
Овідіополь  -- 
08.03.2010, 
там само) - 
краєзнавець, 
культосвітній 
працівник. 
Закінчила 
Харків. ін-т 
культури 
(1967). | Пра- 
цювала зав. 

дитячою бібліотекою, викладачем 
естетичного виховання Овід. ПТАУ. 
Ініціатор створення Овід. районного 
історико-краєзнавчого музею, очо- 
лювала його чверть століття (1980- 
2005). Особливу увагу приділяла 
ВВВ, провадила пошукові експеди- 
ції, листувалася з учасниками визво- 
лення краю, організовувала зустрічі 
з ветеранами, записувала спогади 
про війну тощо. Сформувала основні 



фонди музею. Нагородж. грамотами. 
Почесний громадянин Овідіополя 
(2001). 
БЕЙТЕЛЬСПАХЕР Хрістіан 
Готлібов (13.11.1864, Нейбург -- 
29.11.1929, Гернштадт Німеччина) - 
архітектор. Навчався у Грослібентал. 
центр. училищі (1376-1381), німець- 
кому реальному училищі св.Павла 
(1331-1885, Одеса). Після навчання 
повернувся до своїх батьків, а по- 
тім пішов добровольцем до рос. ар- 
мії (1885-1886). Працював домашнім 
вчителем у сім'ї нейбурзького пас- 
тора, цікавився механікою і вивчав 
іноземні мови. У квітні 1887 виїхав 
до Дрездена (Німеччина), вчився на 
механічному відділі Королів. Сак- 
сонського політехнікуму; з 1838 - на 
будівельному факультеті, а за рік 
склав попередній екзамен за фахом 
«архітектура». Паралельно (з 1890) 
відвідував Королів. Саксонську вищу 
технічну школу, де опанував теорію 
будівельних конструкцій 1 буд-ва про- 
мислових під-в. Здобувши 27.10.1891 
диплом архітектора, працював у ма- 
гістратах Магдебурга (1891-1392) і 
Дрездена (1892-1896). Повернувшись 
до Росії, підтвердив диплом архітек- 
тора в Санкт-Петербургу і за міс- 
це свого перебування обрав Одесу 
(1893-1914). За його проектами пе- 
ребудовано і споруджено кілька кірх 
у кол. Одес. 1 Тирасп. повітів (Олек- 
сандергільф, 18393; Нейбург, 1903) 
та ін. Для Одеси спроектував кілька 
житлових будинків, приміщень для 
громадських 1 промислових закладів. 
Серед них: Стурдзівська богадільня 
сердобольних сестер (1901, Базарна, 
2), дім А.Є. Гагаріна (1902-1903, Ка- 
терининська, 2), ресторан У. Сігала в 
Аркадії (до 1910), майстерні 1 ворота 
корково-лінолеумного заводу «Вікан- 
дер і Ларсон» («Більшовик» на Пере- 
сипу, Балтська дорога, 42), контора 
Російського Чорноморського канат- 
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ного заводу (1913, Водопровідна, 16) 
тощо. На початку Першої світової ві- 
йни Х. Бейстельпахер знову виїхав до 
Німеччини, де спроектував кілька бу- 
дівель у Саксонії, Тюрингії й Австрії. 
БЕЗСМЕРТНІ АККЕРМАНСЬКІ 
МІЩАНИ - поняття, що з'явилося 
у ХІХ ст. 1 характеризувало частину 
втікачів Бесарабії, які скуповували 
паспорти померлих міщан до скасу- 
вання кріпосного права (1861). Член 
Одеського товариства історії та ста- 
рожитностей О. Кочубинський пові- 
домив, що на час перепису населення 
(1358), декому з них минуло по сто і 
більше років. І нерідко син виявлявся 
набагато старшим за «паспортного» 
батька, а власники відомих поліцей- 

ських посвідок на проживання ні- 
коли не вмирали. Усі себе називали 
гайдамаками родом із Полтавщини, 
Уманьщини та Поділля. Чимало та- 
ких «аккерманських міщан», серед 
яких були 1 нащадки чорноморських 
та задунайських козаків, з'явилось в 
Овідіополі, Роксоланах, Калаглеї. 
Кочубинский А.А. Тира (Тирас)- Белгород- 
Аккерман и его новая лапидная надпись 
1454 года // ЗООЙД. .- 1901 - Т. 23. 

вн зоні Микола Ми- 
колайович 
(09.05.1922, 
Овідіополь 
17.11.1999, 
там само) 
військовий, 

кап. Трудовий 
тплях | розпо- 
чав | обліков- 
цем к-пу ім. 
Дзержинсько- 

го (1937-1940), трактористом Овід. 
МТС (1940-1941), У червні 1941 пі- 
шов на фронт: червоноармієць 53 
запасн. стрілецького полку (Пвден. 
фронт), курсант Могильов. піхотно- 
го уч-ща (1941-1942). Воював ком. 
рою і роти в піхоті (1942-1943), по- 



тім у складі 101 танкової бригади і 
26-ї мотострілецької Сиваш. бригади 

ГУ Укр. фронту (10.1943-07.1944), Ві- 
йну закінчив на І Прибалт. фронті у 
складі тієї ж бригади. Демобілізував- 
шись працював нач. Овід. райвійсь- 
ккомату (з 1947). Партійна робота: 
пропагандист, зав. сектором Овід. 
РК КПУ (1947-1950). Знову призва- 
ний на військову службу: заст. та ком. 
роти буд-го б-ну (1950-1962). На пен- 
сію пішов з ОДВО (1963). Працював 
викладачем військових дисциплін 
СПТУ-П (1972-1975). Був депутатом 
Овід. селради, провадив військово- 
патріотичну роботу серед молоді. 
Нагородж. орденами Червоної зір- 
ки (1944), Вітчизняної війни (1933), 
медалями «За бойові заслуги», «За 
перемогу над Німеччиною», «За до- 

блесну працю до 100-річчя Леніна», 
«Ветеран праці». Має відзнаку «Від- 
мінник військового будівництва» 

(1956). 
БЕМ Андрій Андрійович (1761 - 
2) - нач. Овід. карантину і фортеці. 
Згадується 1804-1806 як чиновник 
7-го класу. Під час карантину ні- 
мецьких переселенців, які тимчасово 
перебували в Овід. фортеці, звинува- 
чувався К.О. Рішельє у недогляді 1 
великій смертності серед колоністів. 
«БЕРЕГ ОВІДІЯ» - міжнародний 
пленер, організований з ініціативи 
В.В. Левчука в рамках проекту «Арт- 
туризм» (Т.В. Лекарєва-Нікітіна 1 В.С. 
Потеряйко). Буває раз на рік (червень 
або вересень). Художники з різних 
країн протягом десяти днів пишуть 
свої полотна, провадять майстер- 
класи з учнями шкіл і залишають по 
дві роботи для галереї суч. мистецтва 
в Овідіополі (Палац спорту). 
«БЕРЕГ ОВІДІЯ» - серія наукових і 
художніх книжок, присвячених історії 
та творчим здобуткам Наддністрянши- 
ни. Започаткував 2002 В.В. Левчук. 

з 

Вийшло 7 назв: А. Ройченко. «Зорі зо- 
ряніли» та «Любов, розкраяна мечем»; 
І.В. Сапожников «Большая Аккаржа: 
хозяйство и культура позднего палеоли- 
та Степной Украийньтр»»; «Виноградний 
дощ». Збір. поезії літ. студії Овідіополя; 
«Край Овідія: археологія та історія Ові- 
діопольського району» колективна мо- 
нографія, А. Шамова «Я знаю край»; 
В.І. Островський, Г.Ф. с ОЕЕНН «А 
українською кажуть так.. 
БЕРЕЖЕВСЬКИЙ «Феоцобій 

Андрійович 
(03.02.1914, 
Очаків - 200. 

- 1996,  Овідіо- 
| поль) - праців- 

" ник зв'язку. 
| Закінчив Хар- 

ків. ін-т зв'язку 
(1940). Службу 
в РСЧА розпо- 

чав у Дніпр. військ. флотилії радис- 
том, старшиною на моніторі «Жем- 
чужина» (1936-1940). Далі старшина 
другої бригади торпедних катерів 
ЧФ (1941-1943); старшина 75 арт- 
дивізіону (09.1943-07.1945) у штабі 
Північно-Західного морського обор. 
р-ну (07.1945-11.1945). По війні дістав 
призначення до Овідіополя на посаду 
нач. вузла радіозв'язку (1945-1954). За 
цей період були відновлені лінії елек- 
тропередач, телефонно-телеграфний 
зв'язок, стали до ладу радіоточки. По- 
тім працював інженером-електриком в 
Овід. МТС 1 «Сільгосптехніці» (1954- 
1974), в Овід. «Міжколгоспдорбуді» 
(1974-1982). Нагородж. медалями «За 
оборону Одеси» (1943), «За оборону 
Кавказу» (1945), «За відвагу» (1949), 
«За перемогу над Німеччиною» (1946), 
почесними грамотами. 
БЕРЕЗЮК Павло Дмитрович 
(нар. 23.05.1932, Потуш Тиврів. р-н 
Вінниц. обл.) - господарник. За- 
кінчивши Вінниц. ремісн. уч-ще 



Мої, працював 
токарем на 
військ. заводі 
Мо 45, служив 
у РА (1951- 
1954). У бе- 
резні 1955 Ві- 
нниЦц. місь- 
кком ЛКСМУ 
скерував його 
на | освоєння 

цілинних земель. Працював у Кок- 
четав. обл. в р-пах «Ніжинський», 
«Перемога» (1955-1965), в остан- 
ньому був гол. робіткому. Закінчив- 
ши школу керівних кадрів (Цілино- 
град) керував відділком дослідного 
госп-ва Північного ін-ту наукових 
досліджень тваринництва (1968- 
1971). Закінчив Алма-Атин. ін-т 
народ. госп-ва (1971), обраний гол. 
к-пу «Мир» (Бишкул. р-н, Північно- 
Казахстан. обл., 1971-1973). За ре- 
комендацією лікарів перебрався до 
Овід. р-ну (1973). Працював агро- 
номом, бригадиром к-пу «Слава» 
(1973-1977). Його обрали гол. к-пу 
ім.Леніна (1977-1983), який за три 
роки з боржника став прибутковим 
госп-вом. Нагородж. срібною ме- 

даллю ВДНГ СРСР (1975), медаля- 
ми, грамотами. 
БЕРКОВИЧ Марк Юхимович 

(1903,  Овіді- 
ополь - 28.02. 
1982, Одеса) - 
історик. Закін- 
чив Одес. ін-т 
народної освіти 
(1930). Канд. 
іст. н. (1939), 
Працював заст. 
дир. Одес. істо- 

ричного архіву і завідувачем сектора 
агітації та пропаганди (1930-1940). 
В роки ВВВ читав лекції в Будинку 
Червоної армії у м.Комишині. Завід- 

ував кафедрою в Лені-набад. пед. ін- 
ті (Таджикистан), доцент Кіровогр. 
пед. ін-ту (1945-1956). Викладав 

кілька курсів на кафедрах середніх ві- 
ків та нової і новітньої історії Одес. 
ун-ту ім.Мечникова (1956-1979). Був 
членом Одес. археол. товариства. Діа- 
пазон наукових інтересів - від архео- 
логії залізної доби та української ме- 
дієвістики до питань теорії походжен- 

ня націй (становлення німецького 

народу, утворення народів та держав 
у східних слов'ян і таджиків). Автор 
майже 50 наукових праць, кількох 
посібників 1 програм для студентів. 
Німецькознавчі праці мали рецензії 
в провідних німецьких виданнях. На- 

городж. медаллю «За доблесну працю 
в ВВВ» (1945). 
Одеські історики. Енциклопедичне ви- 
дання. Том І (початок ХІХ -- середина ХХ 
ст.). - Одеса, 2009. 

БЕЮЛЬ Володимир Якович (нар. 
12.16.1923» 
Одеса) - орга- 
нізатор вироб- 
ництва. Закін- 
чив Одес. с-г. 
інс-т | (1950). 
Учасник ВВВ: 
воював с по- 
чатку 1942 до 
закінчення  ві- 
ЙНИ (лейте- 

нант). Нагородж. орденами Червоної 
Зірки, Б. Хмельницького П ступ., ВІ- 
тчизняної Війни П ступ. (1944), Після 
демобілізації (1946) і навчання в інст. 
працював виноробом Роздільнянсько- 
го винзаводоуправління (1950-1953), 
головним виноробом Кучурганського 
розсадника (1953-1954). З 1954 доля 
пов'язала з р-пом «Перемога»: гол. 
винороб (1954-1964), дир. Велико- 
долинського виноконьячноОго заводу 
(1964-1966), дир. р-пу (1966-1934). 
На пенсії працював технологом вин- 
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заводу (1984-1990). З його ім'ям 
пов'язано перетворення р-пу на су- 
часне багатогалузеве підприємство 
(див. «Перемога»). Автор винаходу 
«Збереження сусла безперервним 
способом» (1955), наукових статей 
у журналі «Виноградарство 1 вино- 
робство». Не раз був депутатом Ве- 
ликодолинської сел. ради. Нагордж. 

ювілейними медалями, почесними 

грамотами. 
БЄЛЯЄВ Костянтин  Мико- 

лайовимч 
(23.11.1934, 
стан. Акаржа - 
20.02.2009, Мо- 
сква) - викона- 
вець пісень, 

поет і компози- 
тор жанру шан- 
сон і «блатних» 
куплетів. Бать- 

ки: Микола Захарович (загинув на 
фронті) 1 Надія Олександрівна (пра- 
цювала в р-пі Перемога). З 1946 по 
1953 навчався в Одес. школі-інтернаті 
(на Великому Фонтані - з викладан- 
ням низки предметів англійською 
мовою). Вступив до ін-ту військових 
перекладачів у Москві, де навчався 

три роки (1956 курс розформовано). 
Працював учителем поблизу Алма- 
Ати. Закінчив Москов. лінгвістичний 
ун-т ім.Тореза (1960), набув фаху пе- 
рекладача 1 викладача англійської 
мови, працював у міжнародному від- 
ділі аеропорту Шереметьєво. Меш- 
кав у гуртожитку, де вперше (1961) 
почав співати. За два роки перейшов 
до пед. ін-ту ім.Леніна на викладаць- 
ку роботу, створив жіночий студент- 
ський ансамбль; потім викладав у 
МГІМО, англійській спецшколі, Ін-ті 

іноземних мов, Академії зовнішньої 
торгівлі сталі і сплавів. У 1966-1967 
познайомився з Юрієм Мироновим 
і Давидом Шендеровичем, які орга- 
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нізовували записи і концерти бардів 
та виконавців шансону в Москві. 
1933 заарештований 1 засуджений на 
4 роки (за «незаконний промисел»), 
строк відбував у кол. Устюжне під 
Вологдою. Перед цим у процесі слід- 
ства побував у 4 тюрмах («Матроська 
тишина», «Бутирка», Краснопрєсн. 
пересильна 1 Вологодська). Звільнив- 
шись працював сторожем у школі- 
інтернаті для дітей-сиріт. Протягом 
1938-1993 записував свої пісні на 
різних студіях. Автор понад 70 альбо- 
мів 1 концертів (близько 600 пісень): 
лірика, циганські романси, «одеські 
блатні». Першими були речі на вірші 
Є.О.Євтушенка «Куплетьт о євреях», 
«Вот трамвай на рельсьг встал», «Мо- 
сквички» й І.Еренбурга та один ку- 
плет самого К.Бєляєва на єврейську 
тематику відомої пісні «В нашем 
доме поселился замечательньй со- 
сед». 1996 записався на професійній 
студії «Рок-Академія». Після цього 
вийшов перший офіційний сольний 
диск «Озорной привет из застойнь5х 
лет» (1997). 
БЄЛЯЄВ Павло Іванович (нар. 

ді ЕР ЛИ дл М 
Барабой Овід. 
р-ну) - госпо- 
дарник. Учас- 
НИК ВВВ, 

призваний до 
РСЧА у 1939. 
Війну зустрів 
радистом 133 
авіабази  При- 
балт. ВО (Він- 

дава, Латвія). Брав участь у боях на 
Північно-Західному фронті, був важ- 
ко поранений (1942). Шсля лікуван- 
ня став заст. нач. госпіталю Хо 1529 
(1943-1949, Каган, Узбекистан). Де- 
мобілізувавшись, працював заст. дир. 
контори заготзерна в Перехрестовому 
Фрунзів. р-ну Одес. обл. (1950-1953), 



дир. контори заготзерна в Овідіополі 
(1953-1955), інстр. Великодол. МТС 
(1955-1957) 1 Овід. РК КПУ (1957- 
1960). Нач. цеху 1 дир. Овід. харчо- 
комбінату (1961-1969), та в системі 
райспоживспілки (1969-1983). Наго- 
родж. орденом Вітчізняної війни, ме- 
далями, грамотами. 
БИКОВ Олександр Васильо- 

вич (нар. 
13.06.1950, 
Невежкіно Бе- 
лін. р-ну Пен- 
зен. обл.) - 
виробничник. 
Закінчив Пен- 
зен. політех. 

ін-т (1973, інженер-механік). Робо- 
та назаводі обчислю-вальних машин 
слюсарем-ремонтником, техніком та 
інженером-конструктором  (1967- 
1973), служба в РА (1973-1974), 
робота у р-пі «Вишенний» Пензен. 
обл. (1974-1975). Переїхавши до 
Овід. р-ну, працював на Велико- 
долинському заводі ЗБК (стар. ін- 
женер на підготовці виробництва, 
гол. механік, 1975-1979), на Іллі- 
чівському дослідному заводі тех- 

нологічного обладнання (інженер- 
конструктор, старш.  інженер- 
механік (1979-1981). З 1931 у ТОВ 
«Великодол. завод ЗБК»: гол. інже- 
нер, дир. (з 1983). Усю свою енер- 
гію та знання спрямовує на розви- 
ток підприємства. Чимало зробив 
для його перепрофілювання, роз- 
ширення номенклатури виробів, 
впровадження нових енергозбері- 
гаючих і прогресивних технологій. 
Був депутатом Овід. райради чоти- 
рьох скликань, очолював постійну 
комісію з питань будівництва, про- 
мисловості, комунального госпо- 
дарства, енергетики, транспорту 1 
зв'язку (1939-2004). Нагородж. ор- 
деном За заслуги ПІ ст-ня. (2004), 

знаком «Почесний енергетик Украї- 
ни» (2001), грамотами Міністерства 
енергетики СРСР, Одес. ОДА, Одес. 

облради, Овід. РДА 1 райради. 
БІГУН Анатолій Андрійович 

5 22 (нар. 25.04.1931, 
Шамраївка 
Полтав. обл.) -- 
викладач, поет. 
Закінчив Крас- 
ногор. с.-г. тех- 

У нікум (1953, 
Полтав. обл.). 

- - Почав пра- 
о цювати стар. 

" механіком | у 
Великоскелівській МТС Кіровогр. 
обл. Їздив на освоєння цілини до Ка- 
захстану, де працював інженером, го- 
лов. інженером зернорадгостпу, заст. 
директора уч-ща механізації с.-г. 
(1954-1962). Повернувшись в Укра- 
їну, у Кривий Ріг, був викладачем 
автошколи, гол. інженером відділ- 

ку «ЄСільгосптехніки» (1962-1964). 
В Овідіополі з 1964. Старш. май- 
стер училища механізації; викладач 
автошколи. Перший голова район. 
товариства української мови, член 
правління Одес. міської організації 
«Просвіта», обл. ради Народного 
руху України. Автор 6 збірок віршів і 
поем: «Грані життя», «Моя Україна» 

та їн. Друкувався в альманахах «ВІі- 
трила» (Київ), «Дніпровські зорі» 
(Кременчук), «Нащадки Митуси» 
(Галич). На сторінках «Наддні- 
стрянської правди» побачили світ 
близько 400 його творів. 
БІГУН Таїсія Андріївна 
(08.10.1932, Мар'янівка Великовис- 
ків. р-ну Кпровогр. обл. - 14.02.2010, 
Овідіополь) - агроном. Закінчила 
Знам'янський агролісомеліоративний 
тех-м (1952), Одес. с.-г. ін-т (1971). 
Працювала агрономом к-пу в Ново- 
градів. р-ні Кіровогр. обл., а з 1954 



за комсомоль- 
ською  путів- 
кою поїхала на 

Цілину (1954- 
1963). Після 
переїзду до 

Овідіополя 
працювала в 
СПТУ М» 838 ви- 
кладачем спец. 

одисциплін 
(1963-1966), агрономом-інспектором 
(1966-1963), нач. Овід. насіннєвої ін- 
спекції (1968-2009). За цей час стали 
до ладу нове приміщення інспекції, 
сучасна лабораторія. У госп-вах р-ну 
введено насінницьку документацію, 
зросла якість насіннєвого матеріалу. 
На базі інспекції проваджено семі- 
нари, конференції, обмін досвідом 
представників областей України, а 
також з Росії, Білорусі, країн При- 
балтики. Співавтор держстандарту 
(рос. ГОСТ) на ячмінь. Нагородж. 
почесними грамотами. , 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ - 
місто в Одес. області, адмін. центр 
р-ну. Розташоване на західному бе- 
резі Дністр. лиману за 20 км від 
Чорного моря. Межує (через ли- 
ман) з Овід. р-ном. Населення 351 
тис. осіб (2005), площа 31 км?. Це 
найдавніше місто Одес. обл. Іс- 
торичні й археологічні матеріали 
засвідчують існування тут давньо- 
грецького поселення "Тіра. Свід- 
ком середньовіччя є Аккерманська 
фортеця. Протягом свого існування 
мало назви: Білгород, Монкастро, 
Четатя- Албе 1 Аккерман. 
БІЛИЙ Сава (р.н. невід. - 1795, 
Тамань) - полковник Чорномор. ко- 
зацького війська, прем'єр-майор 
рос. армії. Учасник російсько-ту- 
рецької війни 1787-1791, зокре- 
ма штурму Березанської фортеці 
(1788), битв із турками під Очако- 

вим, Бендера- 
ми,  Ізмаїлом. 

Командував 
козацькою 
флотилією, 
очолив  мор- 
ський загін 
чорноморців- 
переселенців 
(див. Пересе- 

лення  коза- 
Флотилія на 

чолі з С.Білим прибула до Тамані 
25.08.1792. Це були перші пересе- 
ленці Чорномор. війська, які ступи- 
ли на кубанську землю. В подаль- 
шому мешкав у Тамані, хоч мав ви- 
ділене йому під буд-во місце в Кате- 
ринодарі (суч. Краснодар). 
БІЛЛІНГС Йосиф Йосифович (бл. 
1758 - 1806) - навігатор-гідрограф, 
кап.-командор рос. флоту, мандрів- 
ник. Народився в Англії у сім'ї ри- 
балки; моряком брав участь у третій 
навколосвітній подорожі Джеймса 
Кука (1776-1779). За протекції рос. 
дипломата, графа С.Р. Воронцова 
(1744-1832) прибув 1734 до Росії. 
Дістав чин кап.-лейтенанта, очолив 

«географо-астрономічну експеди- 
цію» для вивчення берегів Чукот- 
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ки (1785-1793). 1794 повернувся до 
Санкт-Петербурга. Иого нагородили 
орденом Св.Володимира 1 призна- 

чили 1795 на ЧФ. Він командував 

різними вітрильниками й описав 
північні береги Чорного моря від 
Дністра до Кубані. 1797-1798 фре- 
гат Й. Біллінгса базувався в Одесі, 

де складено «Карту від Адеси до ви- 
токів ріки Дністер» (1798). Це цінне 
джерело для вивчення історії краю. 
Позначено: Овідіополь з фортецею, 
хутори на р.Барабой і біля Сухого 
лиману, а також «кордони» вздовж 
берега Чорного моря. 
БІЛОУСОВА Лілія Григорівна 

| і ( на р . 
23.10.1957, 
Овідіо- 
поль) - істо- 
рик-архівіст, 
канд. іст. Н. 

(2008).  За- 

кінчила Іст. 

(1979) і філол. (1987) ф-ти Одес. ун- 
ту ім. Мечникова. Працювати почала 
вчителем історії в с.Ставковому Бере- 
зів. р-ну Одес. обл. (1979-1980), по- 
тім була молодш. наук. працівником 
Одес. історико-краєзнавчого музею 
(1980-1983). З 1985 - в Державному 
архіві Одес. обл. (ДАО0): архівіст І 
категорії (1985-1986), методист відді- 
лу (1986-1987), зав. відділом інфор- 
мації і зовнішніх зв'язків (1987-2001). 
З 06.2001 заст. дир. ДАОО. Наукові 
інтереси: історія національних діа- 
спор Півдня України (греки, німці- 
меноніти, євреї та ін.), історія Одеси 
1 Північного Причорномор'я, пробле- 
ми археографії 1 джерелознавства. В 
ДАОДО відає видавничою діяльністю 
та міжнародним співробітництвом. 
Керівник проектів та постійної ро- 
боти з Центром вивчення і розвитку 
грецької культури Причорномор'я 
(Греція, Салоніки), Центром Мозес 
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Мендельсон (Німеччина, Потсдам), 
Одес. філією Грецького фонду куль- 
тури, Бібліотекою ун-ту Північної Да- 
коти (США, Фарго), Асоціацією до- 
сліджень глюкстальських кол. (США, 
Каліфорнія, Редондо Біч), Вашинг- 
тонським музеєм Голокосту, Центром 
досліджень Менонітського братства 
(США, Каліфорнія, Фресно) тощо. 
Учасник і організатор 27 міжнарод- 
них конференцій. Брала участь як до- 
повідач і куратор виставок документів 
у конференціях: «Внесок вихідців з 
о.Хіос у розвиток Одеси» (Греція, Пі- 
рей), «Конвенція 2004 року Американ- 
ського історичного товариства німців 
з Росії» (США, Модесто 1 Бісмарк), 
«Українське козацтво у вітчизняній та 
загальноєвропейській історії» (Оде- 
са), «Росія 1 Середземномор'я» (Гре- 
ція, Афіни). Член топонімічної комісії 
виконкому Одес. міськради (з 2000), 
Консультативної ради Упр. охорони 
об'єктів культурної спадщини Одес. 
ОДА (з 2004), ред. колегії «Вісника 
Одеського краєзнавчого музею» (З 
2005 ), ред. видання «Одеські архіви» 
(з 2007), гол. робочої групи при коор- 
динаційній раді Одес. ОДА для під- 

готовки тому «Національної Книги 
Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 
років в Україні. Одеська область». За 
її ініціативи 2000 започатковано ви- 
дання «Праці ДАОО» (вийшло 27 то- 
мів). Написала 5 монографій і понад 
60 статей, опублікованих у вітчизня- 
них і закордонних наукових виданнях. 
З 1992 провадила виявлення архівних 
джерел з історії голодоморів в Одес. 
обл. Як науковий ред. керувала твор- 
чою групою видання «Голодомори в 
Україні: Одеська область. 1921-1923, 
1932-1933, 1946-1947. Дослідження, 
спогади, документи» (Одеса, 2007), 

в якому опубліковані спогади свід- 
ків голодоморів, засекречені раніше 
документи, матеріали до «Мартиро- 



лога жертв голодомору 1932-1933». 
Нагородж. орденом Кн.Ольги ПІ ст- 

ня. (2008), грамотою Всеукраїнської 
спілки краєзнавців (1998), грамотами 
Держкомітету архівів України (1999) 
1 Одес. ОДА (2002), відзнаками Одес. 

облради (2003) та Одес. ОДА (2007). 
Автор низки праць з історії Овідіопо- 
ля та краю. 
БА ТОЦАТЕНКО (Зінченко) Єв- 

генія Костян- 
тинівна (нар. 
08.03.1930, 
Овідіополь) 

передовик ви- 
"робництва. 
Закінчила пер- 
ший клас Овід. 
школи. Зроста- 

- ла без батька 
"в багатодітній 

сім'ї, підлітком наймитувала. Учасник 
трудового фронту. З 1944 працювала в 
польовій бригаді к-пу «І п'ятирічка» 
(«Слава» 1 ім. Дзержинського). 
Працювала й після виходу на пенсію 
19835). Нагородж. орденом Трудового 
Червоного прапора (1975), медаля- 
ми «За доблесну працю до 100-річчя 
Леніна» (1970), бронзовою ВДНГ 
СРСР (1979), «Ветеран праці» (1985), 
ювілейними ВВВ, знаком «Ударник 

ком. праці» (1980), грамотами. Була 
на Дошці пошани к-пу ім. Дзержин- 
ського. 
БІЛЯЇВКА (Любомила) - хутір, 
якого сьогодні нема (карти 238, 

2да, 306). Лежав на правому березі 
р.Барабой (на південний-захід од 
Грибівки). Назву отримав від ху- 
тора козака Білого (найімовірніше 
прем'єр-майора Давида Білого). Є у 
відомості Чорномор. козацького 
війська за 1792 як «хутір при уро- 
чищі Барабой» (5 осіб). З початку 
ХІХ ст. до 1919 під назвою Любо- 
мила належав сім'ї Мархоцьких- 

-, М 
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Інгістових. У метричній  кни- 
зі Овід. соборної Св. Миколая 
церкви 01.01.1307 зареєстрований 
Василь, народжений  шляхтичами 
Флоринськими, що мешкали на дачі 

Мархоцького. У списку власників 
1856 вказано, що хутір Біляївський 
(Любомила) мав 6 дворів, належав 
підполковниці Інгістовій Емілії. У 
1857-1358 на х.Любомила зазна- 
чено І двір і 7 мешканців. На 1892 
х.Біляївка (Любомила) Калагл. во- 
лості мав 360 дес. землі, в тому чис- 
лі: 325 дес. орної, 25 дес. пасовища 

1 10 дес. присадибної. Мешкали тут 

десятинники-хлібороби (27 госп- 

тв, 86 чол. і 76 жінок), які мали 27 
землянок, 26 сараїв, конюшню, 22 

корівники, винний погріб 1 держали 
49 коней, 8 лошат, 13 волів, 6 телят 

та 12 свиней. Усі землі навколо ху- 
тора, будівлі та майно Мархоцьких 
01.12.1922  реквізувала радянська 
влада. Тут створили «Ферму Хо1» 
від Наркомзему. Того ж таки року 
297 дес. (із 3000 дес. навколо хутора, 
якими донедавна володіли Юліан 1 

Сігізмунд Сцибор-Мархоцькі, Тере- 
за Сераковська і Марія Тізенгаузен; 
див. Мархоцький А.К.) разом з усім 
майном передали в оренду коопера- 
тиву (р-пу «Любомила») ОДПУ (нач. 
Т.Павлов, помічник М.Черняєв). За 
описом 16.04.1925, хутір складався 
з садиби (1 дес.), саду (1 дес.), ви- 
ноградника (600 кв. сажнів), парку 
(6 дес. 1350 кв. саж.), городу (3 дес. 
339 кв. саж.), орних земель (250 дес. 
1315 кв. саж.), вигону (7 дес. 600 
кв. саж.), чагарників (3 дес. 580 кв. 
саж.), а також споруджених протя- 
гом 1833-1915 будівель: житлових 
будинків (два з вежею, один з прибу- 
довою, разом 21 кімната), конюшні, 
корівника, вівчарні, свинарника, ку- 
рятника, виноробні, сараю, складу, 
кузні, цистерни і криниці в полі. 



БІЛЯКОВ ІПор Володимирович 
(нар. 16.08.1961, 
Одеса) - герпе- 
толог, еколог. 
Закінчив Одес. 
ун-т ім. Мечни- 
кова (1983). Був 
завідувачем ак- 
ватераріуму в 
Одес.  зоопар- 
ку (1983-2007). 
Створив центр 

«Рептифауна» для популяризації еко- 
логічних знань. Голова Одес. від- 
ділку Національного екологічного 
центру України (з 2001). Понад 30 
років вивчає земноводних і плазу- 
нів на півдні України. Автор понад 
50 наукових статей з герпетології 
та охорони навколишнього серед- 
овища. Брав участь у створенні 
ПП науково-популярних фільмів 
і багатьох телевізійних сюжетів, 
присвячених охороні природи. 
Входить до складу авторського 
колективу Червоної Книги Украї- 
ни (видання 2010 року). З 2004-го 
мешкає в Овідіополі. 
БІЯЗІ - хутір. Заснований у сте- 
пу (суч. територія Молодіжного) 
на дачі Арнаутівки після 1836. 
Належав Іванові Біязі (25 дес.), 
родина якого походила з острова 
Псара (ПШхара) в Егейському морі. 
Із сер. ХІХ ст. землю орендува- 
ли десятинники Й німецькі кол. 
(Грослібенталя ї Клейнлібента- 
ля), а з 1388 - губ. секр. М. Бара- 
новський. Згідно з даними 1906, 

власниками землі були брати, дво- 
ряни Антін (75 дес.) та Іван (33 
дес.) Біязі. На 1916 тут мешкало 
І4 осіб. Останній власник - Пав- 
ло Іванович Біязі (на 1927 мав 73 
роки). Хутір 1 майно родини Біязі 
реквізував Арнаутський волосний 
виконком 07.06.1920. 

БОГДАНОВ Микола Васильович 
(14.09.1903, 
Балашівка 
Опочен. р-ну 
Псков. обл. - 
04.10.1943) -- 
військовий, 
полковник. 
Навчався у 2 
Ленінград.арт. 
школі (1925- 
1929), служив 

у Дніпропетровську. Закінчив курси 
вдосконалення командного складу 
(1937); одним із перших серед коман- 
дирів РСЧА був нагородж. орденом 
«Знак Пошани». У 1938 обраний депу- 
татом ВР СРСР. Як ком. 265 арт. полку 
відзначився під час оборони Одеси 
(біля Великого Дальника і Татарка), 
потім Севастополя. Полк Богданова 
одним із перших став гвардійським. 
Учасник боїв на Кавказі. 08.10.1942 
дістав звання Героя Радянського Сою- 
зу. На початку 1943 М. Богданов ком. 
арт. дивізією на Брянському фронті. 
Загинув у бою за Брянськ. 
БОГОВИК Леонтій Никифоро- 

вич(02.07.1931, 
Овідіополь -- 
26.01.2007, там 
само) - пере- 
довик  вироб- 
ництва. Все 
життя  працю- 
вав тракторис- 
том у  к-пах 
«1 п'ятирічка», 
«Слава», ім. 
Дзержинсько- 

го, ЗАТ Т «Україна» (1943-1996). Не раз 
виходив переможцем соц. змагання. 
Був депутатом Овід. райради і селищ- 
ної ради. Нагородж. орденами «Знак 
пошани» (1973), Трудового Червоного 
прапора (1973), медаллю ВДНГ СРСР 
(1956), знаками ударника п'ятирічки, 
почесними грамотами. 

ОД. КОНЕ 



БОЙКО Ніна Зіновіївна (нар. 
30.08.1937, 
Сморшки  Із- 
яслав. р-ену 
Хмельн. 
обл.) - телят- 
ниця с.-г. під- 
ва їм. Трофи- 
мова (з 1955). 
Має 53 роки 
трудового ста- 
жу.  Ударник 

ХІ п'ятирічки (1983). Нагородж. 
медалями «За доблесну працю до 
100-річчя Леніна» (1970), «Ветеран 
праці» (1975), ВДНГ СРСР. Почес- 
ний житель Молодіжного (2003). 
ОА (Болгарські) - хутір, 

х7ю ЯКОГО СЬОГОДНІ Нема. 
| Заснований у пер- 

у, шій пол. ХІХ ст. на 
| 

7 

Х 

7 лівому березі річки 
- 2 Дальник. До 1920-х 

входив у межі Одес. 
градоначальства 
(села Татарка). 

ЕН Лежав край дороги 
зо Овідіополь-Одеса 
ЖЕО поміж суч. сіл При- 
42- лиманське і Нова 
о Долина (карти 31, 

326, 35). На 1835 тут зазначені власни- 
ки: греки Ісан Родеус та Антоніо Мано 
(Манго), молдованин Павло Трандафі- 
ло, міщани Данило Письменов і Дмитро 
Тарасов і єврей Циллі. 1343 року Юзеф 
Крашевський описав місцеві поливні 
городи (див. Григація). На 1901 влас- 
ники: Г. 1 Т. Лолопул (181 дес.), Г. Сілла 
(три ділянки 29 дес.), С. Сілла (19 дес.), 
А. Лещинський (85 дес.), Т. Манго (11 
дес.), К. Феодорі (дві ділянки 12 дес.), 
П. Георгієв (26 дес.), Ф. Лисов (53 дес.). 
Під час оборони Одеси (вересень- 
жовтень 1941) в районі хутора прохо- 
дили важкі оборонні бої. Проіснував до 
середини 1950-х. 

ПАХ А 

БОЛЬШАКОВА СПРАВА. Сфа- 
брикована органами НКВЄС справа 
групи рибалок артілі «Червона стріл- 
ка» х. Іллічівка (Бугове). Заведена 

після того, як 1937 на пленумі ЦК 
КП(О)У звинуватили в належності 
до «буржуазно-націоналістичної ан- 
тирадянської організації» колишніх 
«боротьбистів»: члена Політбюро 
ЦК КП(б)У і канд. в члени ВКП(б) 
П.І. Любченка (1397-1937) та чле- 
на Політбюро ЦК КП(0)У, академіка 
АН УРСР В.П. Затонського (1883- 
1938). Перший 30.08.1937 загинув 
за нез'ясованих обставин, другий за- 
стрелився. У справі проходив гол. ви- 
конкомому КП (6)У Одес. округу Ф.Я. 
Голуб, якимось чином пов'язаний 
з бухгалтером Я.С. Большаковим. 
За сценарієм НКВЄС, «буржуазно- 
контрреволюційна група» виникла 
після зустрічі Большакова з членом 
правління Рибакоопспілки М.І. Глуш- 
ком 16.09.1929. У справі проходило 
15 мешканців Іллічівки: І.А. Апре- 
ленко (названий сином  куркуля); 
брати Олексій 1 Михайло Іващенки 
(середняки); С.Є. Магдич (середняк); 
М.А. Буга (куркуль; див. Буга); Д.П. 
Бобошко (син куркуля); П.Я. Бобош- 
ко (розкуркулений); М.К. Кравченко 
(заможний рибалка); А.А. Калібабчук 
(куркуль); С.К. Онацький (заможний 
середняк); І.Г. Гордієвський (серед- 
няк); М.А. Безсонов (розкуркулений); 
Ф.Г. Змирін (син заможного середня- 
ка); Д.У. Вайліс (середняк); С.І. Іва- 
щенко (середняк); М.С. Сиков (серед- 
няк). Крім них, у справі фігурував зав. 
переробним рибним пунктом на Бу- 
газі В.Ф. Шершенецький, якого М.І. 

Глушко нібито «завербував» в Ові- 
діополі ще 1930-го, а за рік доручив 
вести «контрреволюційну» роботу в 
Овідіополі, Роксоланах і Кароліно- 

Бугазі. «Трійка» УНКВС Одес. обл. 
постановою від 06 1 10 05.1938 прире- 
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кла Я.С. Большакова, Д.П. Бобошка, 
С.К.Онацького, І.А. Апреленка, О.М. 
Іващенка 1 М.М. Іващенка до розстрі- 
лу за участь у «контрреволюційно- 
українсько-націоналістичній  органі- 

зації». Для більшості з них цей вирок 
замінили на заслання та концтабори. 
Реабілітовані «за браком складу зло- 
чину» 29.08.1961. 
БОНДАРЕНКО Володимир Се- 

менович (нар. 
01.10.1937, 
Іванівка Одес. 
обл.) - педа- 
гог, тренер, пу- 
бліцист. Після 
школи  (одно- 
класниками 
були народний 
артист України 
М. Огренич 1 

журналіст Б. Дерев'янко), служив у 
РА (1956-1959). Трудову діяльність 
розпочав гол. Іванів. райспортко- 
мітету (1959-1964). Закінчив Одес. 
пед. ін-т ім. Ушинського (1965), піс- 

ля чого був учителем фізкультури 
Роздільн. школи 303 (1964-1966) та 
Овід. школи Хо1 (1966-2001). По- 
ставив собі за мету створити в Ові- 
діополі один з центрів гандболу в 
Україні. 1967 виступив ініціатором 
та організатором спортивної школи 
на громадських засадах (відділи фут- 

болу і гандболу), під його керівни- 
цтвом споруджено найкращий в об- 
ласті гандбольний комплекс. Школу 
тренера Бондаренка пройшло понад 
1000 осіб, серед яких Т. Кочергіна 
(Макарець), С. Пасічник, С. Горо- 
децька (майстри міжнарод. класу), 
ще близько 50 чол. стали призера- 
ми змагань, а 9 - гравцями профе- 
сійних команд. Дістав звання за- 
служеного тренера України (1977). 
Учнями й однодумцями його були 

В. Дуков, М. Швиденко, С. Дим- 

ченко, О. Зінченко, К.Підлубний, І. 
Даниленко та їн. Провадив турніри 
на приз Олімп. чемпіонки Т. Мака- 
рець (1980, 1983, 1385, 1988, 1990, 
1993, 1999), в яких брали участь 
гандбольні команди з 60 міст ко- 
лишнього СРСР. Започаткував му- 
зей спортивного руху. Б. Дерев'янко 
писав: «Володя Бондаренко - фанат 
у прямому і найкращому значенні 
цього слова..». Друкував у газеті 
«Наддністрянська правда» статті 
про кращих людей р-ну, розвідки з 
його історії. Нагородж. почесними 
грамотами спорткомітету і федера- 
ції гандболу СРСР. Лауреат конкур- 
су «Люди діла» газети «Вечерняя 
Одесса» (2008). Відмінник народної 
освіти (1974). Почесний громадя- 
нин Овідіополя (2007). 
БОПЛАН Гійом МЛевассер де 
(1595, Руан -- 1685) - військ. інженер і 
картограф. Походив з Нормандії. Слу- 
жив під командою маршала д'Анкра; з 
1616 обіймав посаду коменданта фор- 
теці Пон-д'арш (Нормандія). З 1624 
перебував в Індії і на о.Мадагаскар. 
Король Сігізмунд ПІ запросив його 
до Польщі. Перебував у ній з початку 
30-х років ХУІ ст. до 1648, в тому числі 
й на території сучасної України. Брав 
участь у поході С.Конецпольського на 
козацьких ватажків Павлюка (Павло 

Бута) ії Остряниці. Керував будівни- 
цтвом фортець і замків: Підгорецько- 
го, Бара, Бродів, Кременчука, Ново- 

ОЕБЕУ5СВІРТІОМ ОПИСАННЕ 

ПУКЕКАМІЕ УКРАЙНЬІ 
ОУПЗ5ОМГ РІУЗІЕБУК5УЗ НЕСКОЛЬКИХ 

Ргоціпссє ди Коуайте 4е ПРОВИНЦИЙ КОРОЛЕВСТВА 

Роіорпе. ПОЛЬСКОГгО 

СОМТЕМУЄЕ5 РЕРУЇ5  ПРОСТИРАЮЩИХСЯ 
Їез сопбля с Їа Моїсоціє, пібдцся от прелелов Московни 

айх Іштпися Фс Іа Т гапііуалю. до границ Трансильваним, 

А ТАКЖЕ ИХ ОБМЧАЕВ, 

образа жизни м ссдення войним 

Сир БОПЛАН 

ЕМХІЕМВІЕ ГЕСАЗ МОЕРЕС, 
Гарети «є чліжгої, СУ о Гаїте їла Сент 

Риги Мат ВЕЛУРІАМ, 

й Т ОЧЕМ, 

Се іДсатві Сазсісб а, дми У Жана а 

й Сажо до Роїні». пре Королевоюоам дьоре 

166560 м рс. іх 
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го Конецполя, а 1634-35 - Кодака на 

Дніпрі (1639 відбудував після козаць- 
кого руйнування). Склав «Опис Укра- 
їни» («Дезсгірноп д"О)Ктапіе») 1 кілька 
карт. Перший варіант карти України 
1639 «Тариіа Сеоргарріса ОКтаїп5Ка» 
(«Українська географ. карта») увій- 
шов до атласу Ф.Геткана. На ній від- 
бито географічні назви 275 населених 
пунктів, 30 річок, 4 островів, ІЗ по- 

рогів тощо. Перше видання «Гене- 
ральної карти України» -- «Дейпеайо 
Сепегаїя Саптрогит РДезегіогит упієо 
ОКгаша» («Загальний план Диких 
полів, простіше України») побачило 
світ у Данцігу 1648. На карті позна- 
чено 1239 об'єктів, у тому числі 993 
населених пункти і 153 назви річок 
(карта 3). З об'єктів краю позначена 
долина р.Барабой - «Кагабаг7е», на 
місці Одеси - поселення «Кос7ирфі» 
(Качибей), а на правому боці Дністр. 
лиману - «Віоєгод або АКігтап» 
(Білгород або Аккерман). 
БОРОВИКОВ Георгій Андрійо- 

вич (1331, Ма- 
ріуполь - 1958, 
Одеса) - вче- 
ний, агроном- 
виноградар. 
Закінчив 1907 
фіз.-мат. ф-т 
Новорос. ун-ту. 
Брав участь в 
експедиц. дос- 
лідженнях 

флори Північного Заангар'я (1909- 
1910), працював у Празькому 
(Чехія, 1913-1914), Новорос. ун-тах 
(1916), в Одес. с.-г. ін-ті (1919-1958). 
Обіймав посади: зав. кафедрою ана- 
томії і фізіології рослин (1930-1953), 
декана ф-ту виноградарства (1923- 
1937) та ін. Професор (1924), док. 
біол. наук (1936). З 1928, не залиша- 
ючи роботи в ін-ті, був дир. Центр. 
виноробної станції (ННЦ «ІВІВ 
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ім.Таїрова»), де першим у світі до- 
слідив афінітет прищепно-підщепних 
комбінацій. Основні напрямки до- 
сліджень: технологічні способи ще- 
плення винограду, освоєння пісків 
Нижнього Подніпров'я під виноград. 
Опубл. близько 80 наук. робіт, в тому 
числі три монографії, серед них відо- 
ма «Анатомия и физиология приви- 
вки у виноградной лозьг» (1935). 
БРЕДОВСЬКИЙ ПОХІД - пе- 
рехід військ Білої Армії і втікачів 
з Одеси до Польщі. Коли Червона 
Армія наблизилася до Одеси, нака- 
зом ком. військами Новор. обл. ген.- 
лейт. М.М. Шилінга від 24.01.1920 
всі частини, що перебували на Пра- 
вобережній Україні, крім гарнізону 
Одеси (полковник О.А. Стессель), 
підпорядковано ген.-лейт. М.Е. Бре- 
дову (нач. штабу - ген.-майор Б.О. 
Штейфон). Значна їх частина поли- 
шила Одесу морським шляхом. Інша, 
відступила до румунського кордону 
на Дністрі. Одесу не пощастило втри- 
мати і частинам Укр. Галиційської ар- 
мії ген. В.М. Сокири-Яхонтова, які б 
лютого взяли місто під свій контроль. 
Наступного дня, під тиском частин 
Червоної Армії, українські з'єднання 
також відійшли до Дністра. Основні 
сили об'єднаної групи М. Бредова 
зосередилися коло Тирасполя (Київ- 
ська група військ), Маяків (2 корпус 
ген.-лейт. М.М. Промтова, група ген. 
М.В. Склярова і загін полковника 
Салікова) та Овідіополя (група полк. 
О.А.Стесселя, що прикривала відхід 
з Одеси; див. Овідіопольський за- 

гін). Разом 12-15 тис. військових 1 5-7 
тис. біженців. Спочатку планувалось 
перейти через Дністер до Бесарабії, 
з'єднатися в Тульчі, звідки перебра- 
тися до Криму. Внаслідок відмови 
Румунії пропустити російські вій- 
ська, група ген. М. Бредова в ніч на 
30.01.1920 почала рух трьома пара- 



лельними кол. на північ уздовж річки 
Дністер. Через 14 днів важкого походу 
вийшла 12.02.1920 до Нової Ушиці, де 

зустрілася з польськими частинами. 
Деякий час займала окрему ділянку 
фронту, діючи проти Червоної армії, 
а наприкінці лютого поляки її відпра- 
вили до таборів військовополонених. 
У серпні 1920 більшу частину групи 
звільнили 1 скерували на з'єднання з 
армією П.М. Врангеля до Криму. 
Для учасників походу (з 30 січня по 12 
лютого 1920) ввели (25.02.1922) спец. 
знак: білий хрест «За поход отряда ге- 
нерала Бредова» на рос. національній 
стрічці з опущеним донизу срібним 

мечем, по оби- 
дві сторони яко- 

го цифри «19» 
і «20» 1 напи- 
сом на звороті 
«Верньюе  дол- 
гу» слов'ян- 
ської | в'яззю. 
Події походу 
відбито у ме- 
муарах Б.А. 
Штейфона 
«Бредовський 
похід». 

БРІТНЕР Франц (др. пол. ХМП - 
1840-ві) - перший окружний староста 
(шульц і обер-шульц) кол. Великий Лі- 
бенталь (Грослібенталь) і Лібентал. 
округа. Прибув з Німеччини 1803. 
Облаштовував кол. За зловживання 
«кормовими» (щоденним грошовим 
утриманням) Е.О. де Рішельє його 
звільнив 1805, але через рік поновив 
на посаді. З наказу герцога Рішельє 
Брітнер насадив у кол.«лісок» (із шов- 
ковиці, верби й тополі площею 8 дес.). 
Розводив 1 продавав овець-мериносів, 
скуповував 1 перепродував вовну (див. 
Вівчарство), мав власну вівчарню в 
Грослібенталі. Для розширення про- 
мислу брав позики у своїх односель- 
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ців і не квапився повертати. Останні 

роки діяльності пов'язані з торгівлею 
в Одесі. 1336 придбав будинок в одесь- 

кого купця 3 гільдії М. Сахновського. 
Подальша доля мало відома, мав сина. 
БРОНЕВСЬКИЙ Мартин (помер 
на поч. ХУМП ст.) - письменник 1 ди- 
пломат. Народивсь у Семиградді, про- 
вів юність при дворі польського коро- 
ля Сігізмунда- Августа; потім служив 
при Стефані Баторії, який призначив 
його підчашим перемишльським і 
старостою медицьким, а під час війни 
з московським царем Іваном ГУ (Гроз- 
ним) відрядив до кримського хана 

Мухамед-Гірея (1573). В Криму по- 
сланець пробув 9 місяців і склав опис 
півдня України, доповнивши його 
подробицями після другого перебу- 
вання у ставці хана. Вперше надру- 

кований 1595 в 
Кельні під на- 
звою «Тагіагіає 
дезсгіріно», по- 
тім не раз ви- 

| ходив різними 
мовами. 1630 
в Лейдені (Го- 
ландія) вийшла 

книжка під на- 
звою «Росія від 
Московії до Та- 
тарії». В розділі 
«Частина Ниж- 
ньої Молдавії 
чи Валахії, що 

раніше називалася Бесарабією» М. 
Броневський згадав про Овідове озе- 
ро (Дністр. лиман), переправу через 
нього, а також про р.Барабой. 
Описаниє Крьга  (Тагапає  Юезспріо) 
М.Броневского. - ЗООЙД. - 1867. - Том УІ. 

БРОНЕПОТЯГ «ЗА РОДІНУ!» -- 
броньований залізничний потяг, ви- 
користовувався серед інших трьох 
під час оборони Одеси. Складався з 
бронепаровоза, кількох броневагонів 

Видання 

М. Броневського (1630) 



« 

і Будівництво бронепотягу в Одесі 

з гарматним 1 кулеметним озброєнням 
та платформ прикриття. Збудований 
у серпні 1941 на заводі ім.Січневого 
повстання, в майстернях стан. Одеса- 
Товарна й Одеса-Сортувальна (май- 
стер Г.Г. Колягін). Команда складала- 
ся зі 150 моряків (ком. -- лейт. М.Р. Че- 
чельницький, старш. машиніст М.Я. 
Богатов). Базувався на стан.Застава- 
П. Діяв на ділянці від Застави-І до 

Сухого лиману, підтримуючи 2 КД 

полковника П.Г. Новикова в районі 
Татарки. Коли колони румун загро- 
жували І батареї кап. М.К. Куколєва 
(див. Люстдорфська батарея), броне- 
потяг відбив наступ, але й сам зазнав 
значних пошкоджень. Після ремонту 
команда бронепотяга відбивала атаки 
румунських військ, обстрілюючи їхні 
позиції (05.10.1941) біля х. Болгарка. 
В останні дні оборони прикривав від- 
хід 2 КД. Після цього його підірвано в 
районі стан. Застава- І. 
БУГА Андрій - майор Грецько- 

го піхотного б-ну. Учасник трьох 
російсько-турецьких воєн; розпо- 
чав службу 1773 на Середземному 
морі у флотилії графа О.Орлова. 
1800-го значився серед дійсних 
членів Одес. магістрату, а 1807 
служив волонтером козацького 
полку; учасник 19 кампаній. Був 
освіченою людиною, крім рідної 
грецької, знав італійську, молдав- 
ську, албанську і російську мови. 
Вийшов у відставку в чині підполк. 
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1805 одержав «при урочищі Бара- 
бой» 285 дес. землі. Спорудив два 

будинки, дві криниці і заклав сад. 
1921 його наділ збільшився до 323 

дес., став найзначнішим серед ді- 
лянок Арнаутської дачі. Збудував 
Олександрівську Успіння Божої 
Матері церкву. Був одружений з 
Анною (з 1801), дочкою полковника 
Мануйла Попандопулова. По його 
смерті хутір перейшов братові. З 
нащадків відомий М.А. Буга (див. 
Большакова справа 1 Бугове). 
Сапожников И.В., Белоусова Л.Г: Греки 
под Одессой: Очерки истории пос.Алек- 
сандровка с древнейших времен до нача- 
ла ХХ века. - Одесса-Ильичевск, 1999. 

БУГАЗ - хутір на лівому березі 
Дністр. лиману і Чорного моря. Ви- 
ник не пізніше 1770-х, коли позна- 
чений на кількох картах як «Бозгаз» 
пізніше «Буаз» (карти 4-4а, 6, 8, 
9-да, 25в та ін.). Після російсько- 
турецької війни 1787-1791 тут 
було 10-12 криниць і рештки обро- 
блених полів, виноградників і сад- 
ків. Ф.П. де Волан застав на хуторі 
дві сім'ї козаків Чорноморського 
війська. Із 1793 Бугаз увійшов до 
дачі А.М. Грибовського. 1803 її 
викупив І. Сцибор-Мархоцький 
і передав у спадок дочці Емілії 

Бугаз. 1791 р. 



Миколою Інгістовим. 1356 «ху- 
тір Бугазький (25 дворів) належав 
підполковниці Інгістовій». Нащад- 
ки Інгістових володіли Бугазом 
до початку 1920-х (див. Кароліно- 
Бугаз). 
БУГОВЕ (Старе Бугове) - ху- 
тір на березі Чорного моря (на 
суч. території Іллічівська). Ви- 
ник на початку ХІХ ст. (карти 
25в, 26-27, 306). Перший влас- 
ник - майор Андрій Буга (1808, 
звідки і назва). На мапі Й. Біл- 
лінгса «Карта від Адеси до вито- 
ків ріки Дністер» (1798) на місці 
хутора позначений «кордон». На 
1992 до Бугового приписано 132 
дес. землі 1 20 госп-в міщан (9 - 

іноземні піддані). Населення 109 
осіб. Тримали: 59 коней, 29 корів, 
10 биків, 13 свиней. На 1896 інші 

дані: 26 мешканців у 10 дворах; 
лавка, винний погріб, три риб- 
ні заводи. Після громадянської 

війни хутір перейменували на 
Іллічівку. Деякий час тут коню- 
хом рибартілі «Червона Стрілка» 
працював М.А.Буга. Його вдруге 
арештували (12.02.1938) органи 
НКВС (див. Большакова спра- 
ва). Згадали, що колись він був 
хорунжим і осавулом Одесько- 
Подільського повітряного заго- 
ну армії П.Скоропадського (на- 
каз від 15.09.1918) та учасником 
повстання 1919 р. Прирекли 
31.03.1939 на 5 років виправних 
таборів. Реабілітований у 1961. 
БУГО-ДНІСТРОВСЬКА 
СІЧ - адміністративно-військове 
формування запорозьких козаків. 
Існувала протягом 1773-1779 між 
Березанським 1 Дністров. лима- 
нами з Хаджибеєм 1 Аджидере. 
Після зруйнування Запорозької 
Січі 05.06.1775 багато козаків пе- 
ребралася до Буго-Дністров. між- 
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річчя (Очаківської обл.). Того ж 
таки року понад тисячу запорож- 
ців осіли навколо Очакова, по 

річках Березань 1 Тилігул - аж до 
Хаджибея вздовж моря. У липні 
1776 російські розвідники налі- 
чили тут майже 7 тис. колишніх 
запорожців. Конфлікт Російської 
та Османської імперій через Крим 
та Очаківську обл. сприяв залу- 
ченню козаків до служби на боці 
Туреччини. З кінця 1777 запорізь- 
ка козацька діаспора складалася з 
двох частин: дунайської (7 тис.) і 
буго-дністровської (4 тис.), втому 
числі на Дністр. лимані. Січі тоді 
це не було, але козаки вже корис- 
тувались риболовними місцями 1 
мали право на полювання. Серед 
старшини були тут полковники Ї. 
Горб, І. Сухина 1 Гнат Натура (Іг- 
натура, він став кошовим), осавул 
М. Тягуненко, «отаман тилігуль- 
ський» Підручний, а також Ко- 
валь, Коленко та ін. 26.08.1778 в 

Очакові, згідно з фірманом султа- 
на Абдул-Хаміда І, близько сотні 
козаків склали присягу на вірність 
турецькому султанові. За місяць 
по тому на загальній раді обра- 
ли 40 отаманів і 7 полковників 
«для будівництва нової Січі». У 
квітні 1779 російський посланець 
у Константинополі О.С.Стахієв 
повідомив, що для поселення 

козаків «відведені в Бесарабії 
Хаджибей, Ацідере Г|Аджидер| і 
Янікополонію |Паланку|», а та- 
кож «зруйновану фортецю», де 
вони і влаштували собі Кош (див. 
Великої коси фортеця). Згідно з 
Айналі-Кавакською конвенцією 
від 10.03.1779, російський уряд 
добився від Туреччини виселен- 
ня козаків із Буго-Дністровського 
міжріччя за Дунай. У березні 
1732-го 3 тис. козаків мешкали на 



правому березі Дністра коло Біл- 
города (в трьох селах - від Бендер 
до Аккермана) і лише кілька со- 
тень перебували на своїх рибних 
ділянках при Тилигулі й Береза- 
ні. Нова Задунайська Січ постала 

1787 року. М 
БУДИНОК | ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОІ ТВОРЧОСТІ - 
районний позашкільний заклад. 
1968 у пристосованому приміщен- 
ні відкрито районний Будинок піо- 
нерів (кімната площею 15 кв.м), де 
працювали гуртки технічного мо- 
делювання, радіотехнічний та ін., 

і два педагоги (В.І. Жабко, А.В. 
Бойко -- перший директор). З 1971 
заклад очолює Т.А. Іванченко. 
Розширюється робота гуртків за 
інтересами, проходять «ярмарки 
солідарності», туристські зльоти 
і збори піонерських організацій. 
1978 Будинок піонерів перебазу- 
вався до клубу колишнього к-пу 
«Слава». Міняв статусі назви - Бу- 
динок творчості дітей та юнацтва (з 
1992), Будинок дитячої та юнаць- 
кої творчості (з 2010). Він має два 
відділи (художньо-естетичний 1 
туристсько-краєзнавчий), об'єднує 
73 гуртків (975 дітей) на базі 17 
шкіл району. Відкрито народо- 
знавчий музей (1996); де майже 
400 експонатів. За два останні 

роки тут проведено 300 екскурсій 
(загалом 4000 відвідин). Багато- 
профільний позашкільний заклад 
надає сьогодні дітям 1 юнацтву 

позашкільну освіту, розвиває їхні 
інтелектуальні й творчі здібнос- 
ті, є центром навчально-виховної 
та  організаційно-масової  робо- 
ти з учнями та педагогами райо- 
ну. Щороку учасниками заходів Є 
близько 3000 дітей. Тільки протя- 
гом 2008-2009 вихованці вибороли 

64 призових місця на обласних та 
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12 на Всеукраїнських форумах. 40 
педагогів докладають тут умінь і 
досвіду. З них 5 нагороджені зна- 

ком «Відмінник освіти України», 
3 - грамотами Міністерства освіти 
і науки України, інші - грамота- 
ми обласного та районного рівнів. 
Партнерами закладу є Одес. нац. 
ун-т ім.Мечникова, Одес. політех. 
ун-т, Одес. Південно-Український 
пед. ун-т, Одес. еколог. ун-т таїн. 
БУЗИНОВАТК  (Гірибурзина, 
Бузинаводи) - село на місці суч. 
Роксолан. Відоме з турецьких ча- 
сів. У 1760-80-х звалося Гірибурзи- 
на, позначене на одній з карт Ріцці 
Заноні 1769 (видана 1774) та ін. 
(карти 4-4а, 6, 6-96, 10, 13-1За та 
ін.). 1791 село Бузиноводи описав 
Ф.П. де Волан. Лежало за шість 

верст від Бугазу, «на схилі берега і 
частково на низинній ділянці землі 
завширшки 50 сажнів... Заселю- 
вали його прості молдавські 1 бол- 

гарські рибалки... Околиці і осо- 
бливо схили берегів колись були 
засаджені виноградниками і фрук- 
товими садами. Вода в криницях 

чудова». Бачив він тут п'ять родин 
чорноморських козаків, які «з ве- 
ликим успіхом трудилися риболов- 
лею». З 1793 увійшло до дачі А.М. 

Грибовського, який продав її 1803 
І. Мархоцькому. На 1311 вказано, 
що села Бузиновате й Андріанівка 

- 

| Бузинаводи. 1791 р. 



(разом 45 осіб) належали графині 
Мархоцькій (Єві Руффо, помер. 
1310). Дісталося у спадок Каролю 

Мархоцькому. На початку 1820-х 
серед жителів «урочища Бузинова- 
того» зазначені сім'ї одеських мі- 
щан, в тому числі Конона Ткаченко, 

Максима Поплавського, Микити 

Гарбара, а також шляхтичів Кале- 
ника Дилінського й Петра Андрі- 
євського. Під час заслання Кароля 

тут на деякий час замешкали його 
родичі по лінії Малаховських. На 
початку 1850-х одеський історик 
П.Беккер назвав власником села 
І.Ф.Малаховського, який мав тут 
дім, «збудований із тесаного каме- 
ню, привезеного з мису Отарик». 
Нову назву село дістало на честь 

сарматського племені роксоланів. 
Вже у 1856 мало дві назви: «Бу- 
зиновата (Роксолани), хутір Мар- 
хоцького (25 дворів)». Метричні 
книги Овід. соборної Св. Миколая 
церкви фіксують зміну назви посе- 
лення Бузиноватого на Роксолани з 
початку 1859. Роком раніше Бузино- 
вате стало державним поселенням. 
Мало тоді 58 дворів 1 476 мешканців 
(242 чол. 1234 жін.). У 2007 І.В. Са- 
пожников виявив на нижній терасі 
берега лиману залишки двох напів- 
землянок - часів чорномор. козаків 
і перш. пол. ХІХ ст. Археологічні 
знахідки, а також колекція глиня- 

них люльок і монет, що їх зібрав тут 
П.В. Апанасенко, дозволяють відне- 

сти час виникнення поселення Гіри- 
бурзина до сер. ХМП ст. Наявність 
специфічної сіроглиняної кераміки 
засвідчує присутність тут молдав- 
ського населення. 1790 молдавани 
переселилися до Калаглії, а на їх 

місце прийшли чорномор. козаки. 
БУНІН Іван Олексійович 
(10.10.1970, Воронеж - 08.11.1953, 
Париж) - письменник, поет, лау- 
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реат Нобелів- 
ської премії 
(1933). Дитин- 
ство провів у 
маєтку Озер- 
ки під Єлець- 
ком Орл. губ. 
У 1861 всту- 
пив до Ггімна- 
зії  м.Єлецьк. 
З 13887 друкує 

вірші, а через два роки працює в 
місцевій газеті. У 1890 перебував 
в Україні. Мешкав у Люстдорфі 
на дачі О.М. Федорова, де позна- 
йомився з О.І. Купріним (1898). 
За поетичні твори тричі діставав 
Пушкінську премію, а 1909 був об- 
раний академіком словесності Пе- 
тербурзької академії наук. Влітку 
1918 перебрався з більшовицької 
Москви до Одеси, зайнятої німець- 

кими військами, і був тут до 1919, 

коли в Одесу зайшли частини Чер- 
воної армії. Вітав узяття міста До- 
бровольчою армією, 7 жовтня зу- 
стрічав ген. А.Ї. Денікіна. У люто- 
му 1920 емігрував до Франції. Там 
видрукував щоденники 1913-1919 
«Окаяннью дни», в яких яскраво 
описав події в Одесі та її околицях 

під час повстання 1919. 
БУРІМУЮН  (тюрськ.  Богі 
Битип - вовче гирло) - стоянка но- 
гайців у ХМП ст. Місцевість у по- 

низзі р.Барабой, яку Евлія Челебі 
(1656) згадує як місце, де водилися 
вовки. Можливо, спочатку назва 

належала пересипові Бараб. лима- 
ну та гирлові річки. Сьогодні «Вов- 
чим тирлом» (не гирлом) називають 
місцину на південь од с. Дальник 
(правий берег Барабою). 
БУРЛАЧА БАЛКА - село, під- 
порядковане Іллічівській міськра- 
ді. Межує з територією Овід. р-ну. 
Площа 0,87 км?. Населення - 1063 



особи. На території села розміще- 
ні ЗМК П/П «Іллічівський мор- 
ський рибний порт», приватні ма- 
газини, а також загальноосвітня 
школа І-П ст.; у пристосованому 
приміщенні колишньої земської 
школи діє Свято-Духівська церква 
(о.Георгій). За легендою (у 1913 за- 
писав В.В. Данилов), село дістало 
назву від втікачів-бурлаків. Вини- 
кло з хуторів, розміщених на ліво- 
му березі Сухого лиману (на 1800 
вказаний хутір). З початку ХІХ ст. 
ці землі входили до Одеського 
градоначальства (з др. пол. ХІХ - 
у складі Дальницької дільниці). На 

13828 під хуторами Бурлачої Бал- 
ки 267 дес. 2358 сажнів землі (21 
власник). Найбільші наділи мали 
вдова Серафима Лозовського (ді- 
лянка Мо 67-15 дес.), підполковник 

Смирнов (Х264-9 дес.) 1 міщанин 
Андрій Петренко (Ме141-1 дес., 
див карту 226). За переписом 1858, 
у х. Бурлацьких 60 дворів: 148 чол. 
1 152 жін. (Інших власників хуторів 
на 1901 біля Бурлачої Балки див. 
Одеські заміські хутори). 1891, з 
ініціативи архієпископа Херсон. і 
Одес. Сергія збудовано приміщен- 

ня початкової школи (народного 
училища), на відкритті був одесь- 
кий голова Г.Г. Маразлі, На початку 
1920-х село у складі Дальницької 
волості, 1924 - центр Бурлачобал- 
ківської сільради (в селі 659 меш- 
канців) Одес. р-ну. 1925 - артіль 
«Юнак». З 1930 - к-п «Вільний 
Бурлак». Під час окупації румунами 
розстріляно 4 євреїв. Визволено від 
німецьких частин 10.04.1944. Після 
війни відродився місцевий к-п, село 
увійшло до Сухолиманської сільра- 
ди (з 1952) Одес. р-ну. 1955 до к-пу 
«Вільний Бурлак» (перейменова- 
ного на ім.Хрущова,) введено землі 
к-пів ім.Кірова (с.Прилиманське) 

-- 4 

і «Червоний партизан» (с. Сухий 
лиман), виник укрупнений к-п 
«Прапор комунізму». 1962 село 
увійшло до Біляївського, а 1966 -- 
Овід. р-ну. 1977 передано м. Іллі- 
чівську. 21.02.2001 ухвалою Одес. 
облради Бурлачобалківську сільра- 
ду ліквідовано. 
БУЦЕНКО ШМикола Валері- 

йович (нар. 
25.06.1991 
Іллічівськ) -- 
боксер,  май- 
стер спорту 
України. По- 
чав ходити до 
секції з боксу 
при  Велико- 
долинській 
ЗОШХМ»З (тре- 

нер В.М. Буценко) у дев'ять років. 
Після закінчення школи тренується 
у Вищому уч-щі Олімп. резерву ім. 
Бубки (з 2005, Донецьк). Здобуває 
освіту в Одес. юридичній академії. 
Чемпіон Європи, багаторазовий 
чемпіон України та міжнародних 
турнірів. Член збірної команди 
України. 



ВАГ р небнілУванович о»: 02.1905, 
| Тифліс Грузія - 
04.04.1975, 

Москва) - ген.- 
майор. У Черво- 
ній армії з 1921. 
Закінчив Тиф- 
ліську  піхотну 
школу (1926), 
Вищу  прикор- 
донну школу 
(1935). Учасник 

радянсько-фінської війни (1939-1940). 
Командував б-ном, СТ. Закінчив ін-т 
сходознавста (1940). Учасник ВВВ. 
У битві за Москву - ком. окр. розвід. 
б-ну, потім 917 СП. Після поранення і 
лікування -- ком. 52 СД. У червні 1943 - 
ком. 79 гв. СД. Під його керівництвом 
дивізія пройшла шлях від Сів.Донця до 
Одера. В квітні 1944 брала участь у ви- 
зволенні Одеси й Овід. р-ну. Надалі у 
складі І Білорус. фронту визволяла кра- 
їни Європи. За мужність 1 успішне ке- 
рівництво Л.Вагіну присвоєне звання 
Героя Радянського Союзу. Нагородж. 
орденами Леніна (2), Червоного Пра- 
пора (5), Суворова ПП ст-ня, медалями. 
Вийшов у відставку 1961, мешкав у 
Москві. Почесний громадянин Овіді- 
ополя (1967). 
ВАЛІГУРСЬКИЙ Олексій Горді- 
йович (нар. 20.10.1936, Стара Уши- 
ця Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. 

обл.) - педагог. Закінчив іст.-філол. 
ф-т Івано-Франків. пед. ін-ту (1959). 
Працював у закладах освіти Житом., 
Хмельн. обл. З 1972 в Овідіополі: заст. 
дир. Овід. ЗОШ Мої, зав. від. пропа- 

ганди й агітації 
Овід. РК КПУ, 
дир. район. за- 
ОЧНОЇ | ШКОЛИ, 

зав. район. ме- 
тодкабінетом 
відділу освіти 

(1992-2005). 
Двічі  очолю- 
вав  профспіл- 
ку працівників 

освіти. Автор методич. розробок, ста- 
тей з історії України. Нагородж. орде- 
ном «Знак Пошани» (1977), медаля- 
ми, почесними грамотами. 
ВАЛІГУРСЬКИЙ Петро Олек- 

сійович 
(12.07.1961, 
Дідовичі 
Новоград- 
Волин. р-ну Жи- 
томир. обл. -- 
28.09.1999, 
Овідіополь)  -- 
історик, політо- 

| лог. Мешканець 
Овідіополя з 1972. Закінчив іст. ф-т 
(1983) та аспірантуру Одес. держ. ун-ту 
ім.Мечникова, канд. іст. н. (1989). Пра- 
цював асистентом кафедри історії КПРС 
(1983-1985), служив в РА (1985-1987); 
інстр. Одес. МК КПУ (1989-1991); до- 
цент кафедри історії та світової політики 
Одес. держ. ун-ту (1991-1998). В остан- 
ні роки - нач. відділу упр. внутрішньої 
політики Одес. ОДА (1998-1999). Автор 
понад 30 наукових праць з історії Укра- 
їни початку ХХ ст. та політології. Наго- 
родж. почесними грамотами. 



ВАЛЬКОВА (Вакунова) Тамара 
Володимирівна (нар. 02.02.1947, 

Стара  Михай- 
лівка Каргатськ. 
р-ну Новосиб. 
обл.) - вчитель. 

- Закінчивши Бі- 
ляїв. СЦШІ(1965), 
працювала піо- 
нервожатою. 
1966-го  всту- 
пила на філфак 

МА Одес. ун-ту ім. 
Мечникова, працюючи вчителем в 

школах Біляїв. р-ну. З 1975 - вчитель, 
потім заст. дир. з навчально-виховної 
роботи (1993), а в 1993-2002 - дирек- 
тор Надлиманської СП. Має вищу 
кваліфікаційну категорію 1 звання 
«Старш. вчитель». Переможець ра- 
йонного конкурсу «Вчитель року» в 
номінації «Українська мова та літе- 
ратура» (2002). Депутат Надлиман. 
сільради трьох скликань і Овід. рай- 
ради п'ятого і шостого скликання. 
Нагородж. медаллю «Ветеран праці» 
(2002), знаком «Відмінник освіти 
України» (2003), грамотами Мініс- 
терства освіти і науки України (1999), 
Одес. облради (2009), Овід. РДА, обл. 
1 районного відділів освіти. 
ВАЛЬКОТ Вільям  Францевич 

(10.03.1874, 
Люстдорф з 
21.05.1943, Хаст- 

лерперпойн, 
Сассекс, Велико- 

британія) - архі- 
тектор,  худож- 
ник. Народився у 
шотландсько- 
німецькій сім'ї. 

Батько Френк 
Валькот, комер- 

| | сант, потрапив до 
Одесй у 1870-х. Тут познайомився з 
майбутньою дружиною, дочкоюнімець- 

кого колоніста з Люстдорфа - Катери- 
ною Богдановою-Райхерт. У дитинстві 
Вільям подорожував із батьком по Єв- 
ропі й Півд. Африці, навчався у Фран- 
ції, а в 17 років повернувся до Росії для 
вступу до Академії мистецтв (закінчив 
клас Л.М. Бенуа). Мешкав у Москві 
(1393-1908). Працював в Абрамцев- 
ських майстернях С.І. Мамонтова. 
Автор проекту готелю «Метрополь» 
(1899-1905), кількох будинків (Якун- 
чикової, Гутхейль), мозаїчних фризів 
(буд. Л.М. Кекушева) тощо. Визнаний 
майстер стилю модерн. Повернувшись 
до Великобританії, працював архітек- 
тором (спорудив один будинок), став 
майстром графіки і міського пейзажу. 
Брав участь у ХХПІ виставці Товари- 
ства південноросійських художників 
(1912, Одеса). У 1919 видав альбом 
картин, близьких до експресіонізму. 
1913-1922 - дійсний член британських 
художніх товариств. З початком Дру- 
гої світової війни В.Валькот втратив 
замовлення, покінчив життя самогуб- 
ством. Його брат Артур Валькот 1910 
скупив у Люстдорфі, поблизу матери- 
ної садиби, землю й заклав готель «ВІ- 

лла Кітті», що мав популярність. Про- 
стояв до 1990-х. 
Василенко В., Донцова Т. Вильям Валькот -- 
Известньй неизвестньвй. - Одесский аль- 
манах. -- 2000. -- Хо3; ХХПІ вьгставка картин 
Товарищества южнорусских художников 
1912 г. (каталог) - Одесса, 1912. 

ВАЛЬЧИКОВСЬКИЙ Федір 
зу" Пилипович 

(13.06.1911, 
Каратаєво 
Іванів. р-ну 
Одес. обл. - 
24.03.1989, 
Надлиман- 
ське)--агроном. 
Після семиріч- 
ки навчавсь у 
Завадівському 
с.-г.тех-мі. Пра- 

б 



цював агрономом у Северинівці Ко- 
мінтерн. р-ну. Учасник ВВВ. У скла- 
ді військ П Укр. фронту брав участь 
у боях за Україну й Угорщину. Після 
демобілізації працював агрономом у 
госп-вах Комінтерн. та Біляїв. р-нів. З 
1950 1 до виходу на пенсію (1972) був 
агрономом р-пу «Маяк» (Надлиман- 

- ське). Нагородж. орденом Червоної 
зірки, медалями «За взяття Будапе- 
шта», «За перемогу над Німеччиною», 
«За доблесну працю до 100-річчя Ле- 
ніна», знаком «Переможець соц. зма- 
гання» (1972), грамотами рай-та об- 
лупр. с.-г. 
ВАСИЛЕНКО Вадим Миколайо- 

вич (нар. 02.02. 
1946, Люст- 

дорф) вик- 
ладач, перекла- 
дач,  краєзна- 
вець. Після шко- 
ли (1964) нав- 

| чався на ф-ті 
т романо-герман. 

філол. Одес. 
ун-ту ім. Мечникова (1969). Закін- 
чивши його з відзнакою, викладав ан- 

глійську мову в Одес. ун-ті, працював 
учителем у СШ М»85 (Чорноморка), 
а потім старш. перекладачем на буд-ві 
метал. комбінату в Індії. Надалі - гід- 
перекладач Чорномор. пароплавства та 
старш. перекладач Одес. олієекстрак- 
ційного заводу. З дитинства цікавився 
історією. Зібрав спогади старожилів, 
опрацював письмові джерела та опу- 
блікував чимало краєзнавчих розвідок, 
присвячених німецьким  культурно- 
побутовим традиціям, зокрема коло- 
ністів Люстдорфа. Брав участь у захо- 
дах німецького культурного товариства 
«Відергебург», «Південно-українського 
відділку ЇСОМО-З» - Міжнародної ради 
з питань пам'яток і визначних місць, у 
симпозіумах та конференціях, в тому 
числі в Геттінгені (Німеччина, 1999). 
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Найвідоміші статті: 
Бурнусус К.В., Василенко В.Н. Цистерньг 
немецкой колонии Люстдоро // Етнічність 
в історії та культурі: Матеріали та до- 
слідження. Одеса, 1998; Василенко В.Н., 
Шувалов Р.А. Первьій трамвай в Россий 
// Вечерняя Одесса. - 1992. -- 20 ноября; 
Василенко В.Н. Шувалов Р.А. Лондон- 
Люстдорф-Калькутта (Индо-европейский 
телеграф, кабельная станция) // Вечерняя 
Одесса. - 1991. - 22 ноября; Василенко 
В.Н., Шувалов Р.А. Люстдорф курортньг6й 
// Одесский вестник. - 1994. - 14 и 17 
мая; Василенко В.Н., Шувалов Р.А. Весе- 
лое село (Немецкий театр в Люстдорфе) 
// Вечерняя Одесса. - 1992. - 10 февраля; 
Василенко В.Н., Шувалов РА. В Люст- 
дорфе у Федорова // Вечерняя Одесса. - 
1992. -- 1 января. 

ВАХТІНА Галина Іванівна (нар. 
20.12.1931. 
Гершунівка 
Рибницько- 
го р-ну Молд. 
АРСР) - орга- 
нізатор вироб- 
ництва. Закін- 

чила Курган. 
с-г. ін-т (1956). 
Працювати по- 
чала старш. пі- 

онервожатою в Половинському дит- 
будинку Курган. обл. Після ін-ту - гол. 
зоотехнік Половинської МТС (1957- 
1959). З 1960 - робота в Одесі та об- 
ласті: відділ облстатупр. (1960-1961), 
зоотехнік планового відділу Овід. і Бі- 
ляїв. райвиконкомів (1961-1965), гол. 
зоотехнік  к-пу ім.Дзержинського 
(1965-1986). Приділяла багато уваги 
селекційній роботі, першою в райо- 
ні впровадила механічне доїння. До- 
сягла надою 4500-5200 кг молока на 
корову. Нагородж. медалями - двома 
срібними і бронзовою, ВДНГ СРСР, 
грамотою ВР України (1930). 
ВКЛИКА АКАРЖА - поселення 
епохи пізнього палеоліту. Існувало 
19-18 тис. років до нашіх днів. Розшу- 
кав його В.І. Красковський (1955) на 



правому березі р.Акаржі, за 500 м на 
південний схід від сучасного Велико- 
долинського. Досліджували шляхом 
розкопок проф. П.І. Борисковський 
(1959-1960, 1962) та І.В. Сапожников 
(1988-1993). Розкрито 450 кв. м площі 
культурного шару. Знайдено близько 
4 тис. фрагментів кісток і понад 57 
тис. крем'яних виробів. На периферії 
поселення виявлено залишки чоти- 
рьох господарсько-побутових комп- 
лексів (помешкання окремих сімей). 
Слугувало людям у весняно-літні се- 
зони для спеціалізованого полювання 
на бізонів. У ході досліджень зібрано 

дані про функції кам'яних знарядь 
(Г.В. Сапожникова), про тодішнє до- 
вкілля (С.І. Медяник), геологію (В.Ф. 
Петрунь), археозоологію (О.П. Секер- 
ська). Є одним з найвідоміших на Пів- 
дні Центральної Європи. 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ДИТЯЧА 
МУЗИЧНА ШКОЛА - позашкіль- 
ний навч. заклад. Постала 1963 як фі- 
лія Овід. ДМШ при Великодол. почат. 
школі (7 учителів по класу фортеп'яно, 
баяна, скрипки). З 17.08.1972 діє само- 
стійно (30 учнів). Вчителями працю- 
вали: В.А. Зикар'ян, Л.М. Езерська- 
Чалаян, Ф.М. ШЦІварцштейн, Л.Д. 
Кочнева, Л.С. Клейтнер, Г.В. Нагорна, 

Е.Ю. Таліс, І.Д. Азовська, Т.М. Силю- 
кова, Н.С. Борисова, В.В. Собченко та 
ін. Міститься в будівлі, спорудженій 
двома етапами (1994 та 2008). Має про- 
сторі класи, зал на 100 місць, паркет- 

ний зал для танців (100 кв.м), музичні 
інструменти 1 технічні засоби. Відділи 
фортепіано, струнний, народний, об- 
разотворчий, вокальний, хореографії 
(250 учнів, 45 вчителів). Традиції шко- 
ли підтримують Н.І. Волощук, М.В. 
Паніна, Л.В. Мочалова, Л.О. Швець, 

В.Г. Михіна. З 1930 її закінчило 557 
учнів, серед них викладачі О.М. Лит- 
винова, А.С. Акопян, О.О. Нарядько, 

Н.І. Волощук, Г.М. Бура, І.А. Крох- 
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малюк та їн. Директори: І.І. Тиструга 
(1972-1980), М.І. Себов (з 1931). 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ШКОЛА 
Мої (з 2003 - Великодол. навчально- 
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ПІ ступенів, гімназія») - За- 
гальноосвітній навч. заклад з денною 
формою навчання. На 1940 це школа- 
десятирічка (бл. 400 учнів), посідала 
кілька приміщень. Дир. школи пись- 
менник Мавродій. З 1945 діяла як по- 
чаткова, містилась у будинку ниніш- 
ньої ДЮСШ; з січня 1946 -- СШ, роз- 

міщена у стінах кінотеатру. Наповню- 
ваність класів становила 8-9 чол. У 
1960-х мала репутацію однієї з кращих 
на Одещині (1250 учнів, 59 педагогів). 
При школі діяли агрономічна лабора- 
торія та автотракторний клас. Школярі 
виростили сад, опікувалися сільським 
парком. Старшокласники провадили 
дослідницьку роботу під керівництвом 
фахівців Київ. науково-дослідного ін- 
ту садівництва. 1967 комсомол. органі- 
зацію школи нагороджено перехідним 
Червоним прапором і званням «Краща 
в республіці». У 1976 стало до ладу 
триповерхове приміщення школи на 
960 учнів. До цього розташовувалась у 
шести приміщеннях. З 1982 працював 
пошуковий загін «Матросівець» (ке- 
рівн. - М.П.Балицька), що зібрав ма- 
теріали для шкільного музею бойової 
слави. До 40-річчя Перемоги закладе- 
но Алею Слави, де в пам'ять про кож- 
ного загиблого висаджено дерево. На 
2010 -- близько 1000 учнів, 83 вчителі. 
З них О.Г.Присяжна має звання «За- 
служений вчитель України», 7 осіб - 
звання «Учитель-методист» (Т.В. Ба- 

лан, А.В. Драган, В.В. Максимчук, 

Н.В. Садова, Г.Б. Сичова, Л.М. Талпа, 

В.В. Лазарева), 13 - звання «Старш. 
вчитель», 26 вчителів вищої категорії. 
У школі діють українські «Світлиці», 
працює шкільне лісництво. Директо- 
ри: Ф.Н. Гринчук (1946), І.П. Ніцеля 



(1950), О.О. Перчиклій (1960), М.І. 
Сіренко (1971-1973), ОП. Кисленко 
(1973-1976), С.І. Дубчак (1976-1984), 
О.Ф. Журавльова (1984-2004), Л.І. Ба- 
зелян (з 2004 р.). 
ВЕКЛИКОДОЛИНСЬКА ШКОЛА 
Хо 2 - загальноосвітній навч. заклад 
І-Ш ст-нів з денною формою навчан- 
ня. 1967 військова частина КДБ СРСР 
збудувала тут двоповерхову школу. 
Були класи-кабінети, спортзал, метод- 
кабінет, роздягальня, буфет, бібліотека 
(1930 книжок). Протягом 1970-1980-х 
навчалось понад 900 чол. у дві зміни. За 
час існування випущено близько 1400 
учнів, з них 19 із золотою, 21 - сріб- 
ною медалями. Сьогодні в школі 230 
учнів. Працюють вчителі-методисти 
В.М. Свистельник, Л.С. Павлуткіна, 
Л.С. Перфілова, В.В. Чебанова, Н.О. 
Комякова; старші вчителі - В.М. Кот- 
ляренко, Л.І. Двінських, Є.Р. ПШраков- 

ська, З.М. Сидоренко, М.В. Вікулова 

та їн. - всього 32. Діють методичні 
об'єднання вчителів. З 1984 школа 
має ім'я О.В.Загороднюка (10.07.1964- 
10.09.1933) - випускника школи, який 
загинув в Афганістані (орден Червоної 
зірки 17.05.1984, посмертно). Пропа- 
говано спорт (1976 - чемпіони області 
з волейболу серед юнацтва, фіналісти 
змагань з атлетики) та екологію (шко- 
ла «Цілюще джерело» вчителя біології 
Н.Л. Пасічник). Директори: А.Т. Філіп- 
пов (1967-1969), М.М. Сурков (1969- 
1973), В.М. Свистельник (1973-2008), 
В.В. Чебанова (з 2008). 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ШКОЛА 
Хо 3 (з 2004 - Великодол. НВК «Школа- 
ліцей») - загальноосвітній навч. за- 
клад І-Ш ст-нів з денною та вечірньою 

формами навчання. Відкрито 1992 (434 
учні) у триповерховій будівлі КОЛИШНЬОЇ 
казарми військового містечка біля стан. 
Акаржа. Має технічні засоби 1 мульти- 
медійну техніку (22 кабінети). На 2010 
було 280 учнів, 35 педагогів. Вісім з них 

мали кваліфікацію «Спеціаліст вищої 
категорії» та звання «Старший учитель», 
4 - «Відмінник освіти України». З.Т. 
Лисенко, З.В. Скалозуб, Л.А. Єрофеєва, 
О.А. Казакова - «Вчитель-методист». 
Працює «майстер-клас» Л.А. Єрофе- 
євої для заст. дир. шкіл з виховної ро- 
боти району та області. Щороку понад 
9090 випускників школи вступають до 
вищих навч. закладів. Директор з дня 
відкриття - 3.В. Скалозуб. 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ - селище (з 
1957), центр селищної ради. Розташова- 
не в центр. частині Овід. р-ну по обидва 
боки берегів річки Акаржі. Відстань до 
райцентру 13 км. Площа селища - 1110 
га. Населення 12500 осіб. Загальна пло- 
ща земель селради - 5063,2 га. Межує 
на півночі з Йосипівською, на заході - з 

Новоградківською і Барабойською, на 
сході - з Ново-Долинською, на півдні - 
з Молодіжненською сільрадами. Тут діє 
лісництво, яке дбає про державний за- 
повідник «Дальницький ліс» (1204 га). 
Селище налічує 100 організацій та під-в 
різних форм власності, має три ринки і 
78 під-в торгівлі й харчування. Їз соці- 
альної сфери: дільнична лікарня на 50 
ліжок, дві аптеки, три СШ, ДЮСШ, два 

дитсадки, ДМШ, два БК, три бібліоте- 

ки. Виникло як село Акаржа (з 1804 
німецька кол. Грослібенталь). Центр 
повстання 1919 проти більшовиків. 
1920-1930 - центр Спартаківського 
р-ну (мало назви Спартаківка, Спартак, 
Велика Акаржа). 01.02.1945 переймено- 
вано на Великодолинське. Центральна 
садиба р-пу «Перемога» (2967 га зе- 
мель, у т.ч. 1139 га орних 1 1100 га ба- 
гаторічних насаджень). Вирощував зер- 
нові культури, розвивав виноградарство 
і м'ясо-молочне тваринництво. Діяли 
підсобні під-ва: винзавод, холодильник 

для зберігання винограду. Були також 
заводи цегли 1 черепиці, залізобетонних 
виробів, залізобетонних конструкцій, 
філія Одес. вино-коньячного комбінату, 



три мехколони «Облміжколгоспбуду», 
цех райхарчокомбінату, хлібопекарня. 
Понад 100 мешканців нагороджені. 
Серед них -- ланкова р-пу Л.У. Наумо- 
ва, бригадир механізаторів М.О. Пав- 
люченко, робітниця М.Ф. Акадулова 
удостоєні ордена Леніна. Культосвітню 
роботу провадили БК (280 місць), клуб 
(400 місць), дві бібліотеки (12,4 тис. 
томів). Медичне обслуговування забез- 
печувала лікарня (75 ліжок, 7 лікарів і 
І9 фахівців-медиків). Працювли дитя- 

чий комбінат (250 місць), кравецька 1 
дві взуттєві майстерні, відділок зв'язку, 
ощадна каса, пункти ремонту радіоте- 
левізійної апаратури, годинників, елек- 

троприладів. У 1957-1967 стало до ладу 
700 приватних будинків, у 1967-1977 -- 
297 приватних котеджів, 30 багатоквар- 
тирних будинків 1 гуртожитків. 1987 на 
житломасиві стан. Акаржа відкрили 
дитсадок (140 місць). Рік по тому збу- 
дували шість котеджів для працівників 

р-пу, 1990 - приміщення селищної ради. 
Засаджено три сквери. На початок 2000 
всі заклади освіти 1 культури газифіко- 

вані. 14.04.1991 зареєстровано громаду 
церкви Різдва Христового, 19.11.1991 
Спасо-преображенської церкви (див. 
Грослібентальська кірха). Будується 
лікарня на 100 місць. На землях сели- 
ща є археологічні пам'ятки: поселення 
Велика Акаржа, місця, де зберегли- 

ся кам'яні вироби (Велика Акаржа І, 
Ш-У) та кургани (найбільший - на пів- 
день од селища біля залізниці). 1972 

розкопано Великодол. кургани І та П 
(Л.В. Суботін, В.І. Ядвічук; розвідав 
І.В. Сапожников). 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ ЛІСНИ- 
ЦТВО- див. Одеське лісове госпо- 
дарство ., 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗЬК. Закрите акціонерне товариство 
(ЗАТ), одне з найбільших в Одес. обл. 
під-в залізобетонних конструкцій для 
житлового і промислового буд-ва. 1959 
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Одес. БМУ «Укрсільелектробуд» розпо- 
чав забудову ділянки біля стан. Акар- 
жа. На 1963 тут було три одноповерхові 
гуртожитки, кілька виробничих примі- 
щень. Виготовляли дерев'яні опори для 
електромереж 1 металеві конструкції. 
01.04.1963 все дістало назву Акаржан- 
ський завод залізобетонних конструк- 
цій (дир. В.Г.Чернишов). 1964-1973 ста- 
ли до ладу бетонозмішувальний вузол, 
склад для цементу, формувальний цех, 
естакада, залізнична гілка тощо. Випус- 
кали переважно залізобетонні опори на 
0,4 1 10 кВ. На кошти заводу збудовано 
три двоповерхові 3-квартирні будинки. 
З 1973 завод повністю переходить на 
випуск залізобетонних конструкцій. 
Протягом 1974-1983 збільшив обсяг 
випуску продукції, що стало в пригоді 
під час стихійних лих в Одес. обл. 1975 

1 1983. Прокладено бетонну дорогу до 
шосе Одеса-Овідіополь; реконструйо- 
вано склади продукції, замінено кран 
(на козловий). 1988 Великодол. ЗЗК 
очолив О.В. Биков. Протягом 1984- 
1993 впроваджено нові технології; 
збудовано компресорну станцію, кра- 
нову естакаду для виробництва пустот- 
них плит перекриття, склад цементу 1 
трансформаторну підстанцію. Стали до 
ладу два 5 поверхові 30-квартирні бу- 
динки. З 1989-го завод став орендним 
під-вом. Впроваджено госпрозрахунок 
і самофінансування, бригадний підряд; 
розроблено проектну документацію на 
будівництво нового заводу; прокладено 
газові мережі високого тиску (сполуче- 
но котельню, бойлерні, житлові будин- 
ки); замінено автокрани; споруджено 
нову артсвердловину. 1994-2003 трива- 
ло поетапне перепрофілювання заводу 
на виробництво інших видів продукції 
(для житлового буд-ва і нестандартних 
конструкцій); збудовано склади, про- 
парювальні цехи. Завод співпрацює 
з фірмами «Укржитлобуд», «Будтех- 
постач», «Професіонал»,  «Платан», 



«Доміно», «Абба», РБУ Іллічівського 
морського порту та ін. Разом з фірмою 
«Стікон» брав участь у буд-ві Спасо- 
Преображенського собору в Одесі (ви- 
готовив 9-метрові плити перекриття). 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ  ЦЕ- 
ГЕЛЬНИЙ ЗАВОД. Почав працю- 
вати у повоєнний час. Геологічні ро- 
боти 1946 в р-ні Великодолинсько- 
го виявили значні поклади глини, 
придатної для виготовлення якісної 

цегли. Понадто було відомо, що й це- 
гельні Г.Г.Ебергарда 1 Ф.Ф.Ріппа пра- 
цювали на цій глині у ХІХ ст. (див. 
Грослібенталь). 1947 на північній 
околиці села поставили перший ви- 
робничий цех, де 60 чол. видавали 
6000 цеглин на день. Глину місили 
кіньми, формували цеглу вручну. Да- 
тою відкриття нового заводу вважа- 
ють 1949. З того часу виробництво 
дуже зросло. 1957-1967 з місцевої 
цегли поставили понад 700 нових ін- 
дивідуальних будинків. На початку 
1970-х 130 робітників виробляли за 
день 13000 цеглин. Зросла територія 
заводу. 1973 поставили вакуумний 
прес і ввели в дію тунельні сушарні. 
Це неабияк підвищило продуктив- 
ність. ШПередовиками виробництва 
були П.Я. 1 Т.А. Осацькі, І.О.Мула, 
М.О.Курта та їн. Вичерпавши запаси 
кар'єру, завод припинив існування на 
початку 2000 року. а 
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ВИНО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД - 
структурний підрозділ Одеського ко- 
ньячного заводу, відкритий у серед- 
ині 1970-х на території смт. Велико- 
долинського. Виробничі потужності: 
цехи спиртокуріння, витримки конья- 
ків і цех виготовлення ігристих вин. 
Виробляв за радянських часів відо- 

мі марки коньяку «Чорноморський», 
«Аркадія», «Чайка», «Ювілейний». 

У 1990-х менеджери підприємства 
Р.Р. Гулієв, Р. Кузанашвілі, В. Стре- 
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мядін і В. Терзієв починають повну 
модернізацію виробництва за при- 
кладом французьких компаній. Вони 
встановлюють французькі перегінні 
апарати системи «Ргибіо», закупову- 
ють в Європі нові дубові бочки для 
витримування спиртів, будують нові 
цехи в тому числі і на території Овід. 
р-ну 1 започатковують торгову марку 
«Шустов». Ця робота закінчується на 
початку нинішнього століття й Одесь- 
кий коньячний завод стає технологіч- 
ним лідером не тільки в Україні, ай в 

усій Східній Європі. Тут виробляють 
більш як 20 видів коньяків, серед них 
«Шустов», «Україна», «Русь», «Золо- 
тий Дюк» тощо. 
ВЕЛИЧЕНКО Лідія Олексан- 
дрівна, (14.02.1931, Одеса - 25.02. 

2005,  Овідіо- 
поль) викладач, 
культос.діяч.За- 
кінчила Одесь- 
ке культос. уч- 
ще (1952), Хар- 
ків. ін-т куль- 
тури (1965). З 
1952 працюва- 
ла методистом 
РБК в Рені. З 

1962 в Овідіополі - викладач есте- 

тичного виховання Овід. СПТУ Хо 21 
(1966-1969). Обіймала посади зав. ка- 
бінетом політосвіти, зав. від. пропа- 
ганди й агітації РК КПУ (1969-1976). 
Була заступником директора з навч.- 
виховної роботи Овід. СПТУ М» 21. 
Працювала в обл. товаристві «Знання» 
(1980-1986). 1996 створила та очолила 
клуб людей похилого віку «А життя 
триває!». Він об'єднує близько 55 осіб, 
активно працює, має власні традиції. 
Члени клубу надихають молодь енер- 
гією та любов'ю до життя. 
ВЕРБИЦЬКИЙ Пилип (|Івано- 
вич (12.10.1921, Капустянка Савран. 
р-ну Одес. обл. - 08.08.1979, Оде- 



са) - партій- 
ний 1 радян- 
ський діяч. За- 

КІНЧИВ Одес. 

вчительський 

ін-т(1952).Учас- 

ник ВВВ: слу- 
жив у Забайкал. 
ВО (з 27.03.1941), 

закінчив військ. 

школу льот- 
ЧИКІВ, курси 

командирів, дістав звання  «лейте- 
нант» (1944). Брав участь у боях проти 
Японії в складі 346 штурм. авіаполку. 
23.08.1945 дістав подяку Верховного 
Головнокомандувача. 1947-го повер- 
нувся до Саврані, вчителював. Пере- 
ведений на посаду зав. від. Савран. РК 
КПУ (1949-1953), відряджений на на- 
вчання до Одес. ВПІ. Закінчивши її 
працював секр. Савран. РК КПУ (1956- 
1959). Обраний другим, а через чотири 
місяці - першим секр. Біляїв. РК КПУ 
(1966). Після реорганізації районів - 
перший секр. Овід. РК КПУ (1966- 
1975). За ці роки район зміцнів еконо- 
мічно. В селищі стали до ладу лікарня, 
ДМІШ, адмін. будинок, дороги між се- 

лами. Район не раз виходив перемож- 
цем обл., респ. і всесоюзного соц. зма- 
гання. Секретаря РК КПУ поважали за 
принциповість, порядність, уміння да- 
вати раду найскладнішим завданням. 
Закінчив трудовий шлях на посаді гол. 
правління Одес. обл. упр. хлібопродук- 
ції. Делегат ХХІ з'їзду КПРС (1966) 1 
ХХІУ з'їзду КПУ (1971), неодноразо- 
вий депутат обл. 1 райради. Нагородж. 
орденами Леніна, Трудового Червоного 
прапора (1966, 1971), медалями «За бо- 
йові заслуги» та ювілейними, почесни- 
ми грамотами. Почесний громадянин 
Овідіополя (2010, посмертно). 
ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ Петро Ми- 
хайлович (1923, Овідіополь - 03.02. 
1945) - гв. сержант, Герой Радянсько- 

ї го Союзу (по- 
о смертно 24.03. 
1945).Закінчив- 
ши Овід. школу 
(1940), навчавсь 
у ФЗУ при заво- 

| ді ім.Жовтневої 
революціївОде- 
сі (згодом  -- 
ПТУ Мо34 їм. 

Вертелецького) Призваний до РСЧА у 
квітні 1944. На початку 1945 служив ку- 
леметником 140 гв. СП 47 СД 3 армії (І 
Білор. фронт). Завжди був на передній 
лінії вогню, 1 швидко отримав три меда- 
лі «За відвагу». 31.01.1945 у боях за м. 
Шверін-на-Варті (Польща) кулеметник 
П. Вертелецький придушив 5 вогневих 
точок противника, чим сприяв просу- 
ванню радянської піхоти. Відбиваючи 
контратаки ворога, кулеметники зни- 
щили ще 25 фашистів, коли скінчилися 
набої, кинулися врукопашну. Загинув 
03.02.1945 у Вісло-Одерській операції. 
Похований у Жабіце (поблизу Костші- 
на, Польща), перепохований на кладо- 
вищі у м.Гожув-Велькопольскі (могила 
Мо243, Лабушське воєводство). В Овіді- 
ополі на ЙОГО честь встановлено двоє 
погруддь (вул. Шевченка 1 Калініна), на- 
звано одну з вулиць. Почесний грома- 
дянин Овідіополя (2010, посмертно). 
ВЕРХЛАБІ(УгсПіарбі, Чехія) --місто- 
побратим Овідіополя та Овід. району. 
Вперше угоду про наміри мати побра- 
тимські зв'язки підписано 04.09.2008. 
Згодом, 12.06.2009, староста Верхлабі, 
голова міст 1 сіл Корконош Ян Соботка, 
гол. Овід. райради В.В. Левчук і гол. 
Овід. селради В. Гоменюк підписали 
меморандум про дружбу та співпрацю. 
В останні роки міста-побратими не раз 
обмінювалися делегаціями. 
ВИКОНКОМИ  ВОЛОСНІ І 
СІЛЬСЬКІ - виконавчі органи влади. 
Їх обирали загальні збори мешканців 
(див. Волость). До 1917 існували во- 



лосні правління. Більшовики дали їм 

назву виконкоми. На липень 1913 до 
виконавчого комітету Грослібентал. 
волості входили: гол. - І. Лауер, чле- 
ни - П. Феллер, А. Вальдманн, секр. - 

Г. Клейн, помічники - Я. Лупашко, Л. 

Шіцле; до Грослібентал. сільського 
виконкому: Й. Шей, збирач податків - 
І. Хорнбергер, секр. - І. Баумгертнер; 
до Клейнлібентал. сільського: гол. - В. 
Хейнзман, збирач податків - К. Гейзер, 
секр. - К. Штайн; до Олександергіл. 
сільського: гол. - Х. Бадер, збирач по- 
датків - І. Уль, секр. - М. Бернхард; до 
Нейбург. сільського: гол. - Я. Гірлінг, 
збирач податків - Я. Отмар, секр. - Й. 
Бібер; до Марієнтал. сільського: гол. - 

А. Вірт, збирач податків - М. Дільманн, 
секр. - О. Майер; до Йозефстал. сіль- 
ського: гол. - Ї. Гірш, збирач податків - 
И. Шнайдер, секр. - Ф. Геберле; до 
Францфельд. сільського: гол. - Я. Фікс, 
збирач податків - В. Фікс, секр. - Нико- 
дим Вольф. В Овідіополі в травні 1920 
виконком очолював В.І. Коломієць 
(гол.), члени: С.І. Разгон, І.Д. Вахонін, 

І.І. та М.І. Скутаренки. 
«ВИНОГРАДАР» -- газета, друко- 
ваний орган дирекції 1 профкому уч- 
госпу ім.Трофимова Одес. с.-г. ін-ту. 
Перший номер вийшов 1957 накладом 
400 екз. Поширювався безплатно в 
підрозділах госп-ва. Ред.П.О. Цуркан 
1 О.Ф.Могерчук (з 1985). 
ВИНОГРАДАРСТВО І ВИНОРОБ- 
СТВО. Перші свідчення про існування 
цієї галузі на землях краю сягають іще 
давньогрецького 1 римського періодів, 
але тогочасні місцеві вина не вирізня- 
лись особливою якістю. За турецьких 
часів виноградарство на лівому березі 
Дністр. лиману управляли переважно 
молдовани. 1791 Ф.П. де Волан відзна- 
чив тут рештки чималих виноградників 
та зафіксував, що найкраще вино роби- 
ли в Аджидері. На початку ХІХ ст. пер- 
ші громадські виноградники з'явились 
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у німецьких кол. Проте, деякі коло- 
ністи використовували їх для власних 
потреб: потай збирали виноград 1 ро- 
били вино, а також переганяли його на 
горілку - для продажу. 1819 наглядач 
кол. І. Репе повідомив про те, що меш- 
канці Великого Лібенталя дозволяють 
собі нелегально спродувати рейнське 
вино, а також про те, що Ф.Кундерт 
відкрив тут «горілчаний завод», за що 
був оштрафований. Для поліпшення 
сортів винограду місцеві колоністи А. 
Кундерт, І. Бадер та І. Гоогу привезли 
1824 куплену в Аккермані виноградну 
лозу. Поступово виноградарство стало 
однією з прибуткових галузей еконо- 
міки. У більшості кол. виноградники 
поновилися з другої половини ХІХ ст. 
Відомий вчений М.К. Баллас у своєму 
6-томному історико-статистичному на- 
рисі «Виноделие в России» (1895-1903) 
відзначив, що: «найбільшого успіху ви- 
ноградарство досягло у південній смузі 
Одеського повіту, між Чорним морем 
й Дністров. лиманом з одного боку 1 
р.Кучурган з його лиманом - з друго- 
го». Маріїнська волость стала однією 
з найбільших регіонів степового ви- 
ноградарства. На 1903 плантації у ній 
займали 1/3 (понад 800 дес.) від загаль- 
ної площі всіх наявних виноградни- 
ків у повіті. Виноградники росли при 
Сухому лимані - у с.Ксеніївка (Клей- 
нлібенталь), при р. Акаржі - у с. Ма- 
ріїнське (Грослібенталь), по схилах р. 
Барабой - у сс. Олексіївка (Олексан- 
дергільф), Володимирівка (Нейбург), 
Георгіївка (Марієнталь), Сергіївка 
(Йозефсталь), Петрівка (Петерсталь), 
Миколаївка (Фрейденталь), а також 
біля затоки Караголь у с. Михайлівка 
(Францфельд), де комісія від сільської 
громади нарізала 43 нові ділянки під 
виноградники ще 31.12.1897. У біль- 
шості поселень під виноградники від- 
водили західний або південно-східний 

схили балок. Коло Михайлівки частина 



виноградників росла майже у плавнях, 
інша - на похилому, західному схилі 
села. За правилами під плантації від- 
водили віддалені од села ділянки в од- 
ному або у двох відрубах. Їх спочатку 
обкопували ровом, а потім відділяли 
стежкою. З 1905 В.Є. Таїров відкрив 
«Станцію російських виноградарів», 
яка згодом стала національним центром 
виноградарства і виноробства (див. Та- 
їрова інститут). Регіон перетворюєть- 
ся на значну виноробну зону. Разом з 
тим масове вино в Одес. повіті робили 
з невиразного сорту «Растрьопа» («Се- 
рексія» або «Поама раре нягра»), що 
мав поширення в Люстдорфі, а також у 
маєтках Малаховського й Духновсько- 
го, У 1914, після указу про обмежен- 
ня виробництва та продажу спиртних 
напоїв, розвиток виноробства в краї 
припинився. Новий його етап припав 
уже на радянські часи. Виноградники 
поміщиків 1 німецьких колоністів пере- 
йшли у власність артілей, а потім кол- 
госпів. 1939 газета «Большевистскоєе 
знамя» надрукувала щорічний звіт про 
змагання виноробів 50 к-пів Одес. обл. 
(половина з них припадала на Овід. 
р-н). Під час румунської окупації ад- 
міністрація Трансністрії використову- 
вала виноградники для випуску вин і 
лікерів в Одесі. З 1944 в районі почи- 
нають виникати радгоспи із заводами, 
а також заводи первинного винороб- 
ства. Всі вони входили до «Чорномор- 
радгоспвинтресту» (згодом «Одесрад- 
госпвинтрест»). Найбільші з них були 
в Овідіополі, Великодолинському, 
Сухому Лимані, Мар'янівці. З 1950-х 
площа виноградників щорік зростала і 
на 1975 досягла майже 12 тис. га. Ви- 
норобство з розвиненою інфраструкту- 
рою стало вагомою частиною с.-г. ви- 
робництва. На території району діяли 
НДІ виноградарства ї виноробства 1м. 
В.Є.Таїрова, дослідні поля і КЛОНОВиИЙ 
центр. Коли ж вино-коньячний завод 
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перетворили на коньячний комбінат, 
між населеними пунктами Великодо- 
линське 1 Нова Долина постали нові 

цехи цього підприємства. Поруч з Іл- 
лічівським портом виростає найбільша 
в СРСР оптова база виноматеріалів, 
зазнають модернізації винні заводи в 
Овідіополі, Великодолинському, Та- 
їровому. Цей стрімкий розгін припи- 
нився після реформ 1986-1988, що діс- 
тали в народі назву «сухого закону». 
Понад 10 років тривало підупадання 
всіх основних показників галузі. Від- 
новлення починається в кінці 1990-х, 

коли радянські колективні і державні 
підприємства пішли в приватизацію. 
1995-2005 - стали роками модернізації 
всієї виноробної галузі нашого краю. 
На кожному підприємстві це йде за 
власним планом, але скрізь дотриму- 
ються європейських технологій. Буду- 
ються нові підприємства. Найбільший 
інвестиційний проект у Великодолин- 
ському. Край нього вже закладено 750 
га виноградників французької лози, 
створено клоновий центр 1 сучасний 
тепличний комплекс, побудовано два 
нових винзаводи, здатні переробляти 
понад мільйон декалітрів вина. Сьо- 
годні на території району - Таїтрова 
інститут, коньячний завод та б вино- 
робних підприємств повного циклу. 
П'ять місцевих винних брендів (див. 
Торговельні марки) мають міжнарод- 
не 1 національне визнання. Загальна 
площа виноградників становить більш 
як 5000 га. 
ВИНОГРАДАРСЬКА БРИГАДА 
О.М.ОМАРОВСЬКОГО. Створе- 
на 1971 з його ініціативи в к-пі «Сла- 
ва». Впроваджувала передові техноло- 
гії: вирощування винограду на висо- 
ких штамбах, застосування безводного 
аміаку, виконання всіх агрономічних 
заходів у стислі строки, своєчасний 
захист од шкідників і хвороб виногра- 
ду. Завдяки тісним стосункам з «ІВІВ 



ім.Таїрова», практиковано диференці- 
йоване підрізування виноградної лози 
з огляду на біологічні особливості сор- 
тів. Якщо в 1960-х у к-пі збирали 30-40 
ц/га винограду, то у 1978-1988 бригада 
брала по 90 ц/га. Найурожайнішими 
були 1979 (на 203 га взяли по 125 ц/ 
га) та 1981 (на тій самій площі - 128 ц/ 
га; крім того, 77 га «Ркацітелі» й «Алі- 

готе» дали 151 ц/га, а 13 га «Аліготе» 

штамбового формування дали понад 
200 ц/га). За бригадою було закріплено 
близько 300 га землі, 3 трактори Т-54, 
3 оббрискувачі, 3 культиватори та 5 
причепів для збирання винограду. Ви- 
рощували гібриди «Аліготе», «Кабер- 
не», «Совіньйон», «Одеський чорний», 

«Шасла». Кращі працівники: В.Біла, 
Ф. Дурбалов (ланкові), З.К. Абабіна, 
В.С. Дурбалова, М. Глушко, В. Томи- 
ловська, М. Чуприна, Н. Чебаненко, Н. 
Корсуненко, О. ії Н. Левицькі, Н. На- 
зарчук; механізатори - О. Гамзяк, Л. 
Нецеля, П. Чуприна, І. Хомик, С. Єре- 
менко. З 1980 бригада стала садово- 
виноградарською, заклала сад «ЮВі- 
лейний» (350 га) і доглядала його. Вже 
на п'ятий рік сад дав яблук 156 ц/га. На 
базі бригади проваджено районні, обл. 
(1983) 1 респуб. (1986) семінари. О.М. 
Комаровський виступав на республ. 
семінарах у Криму та Одесі, а також 
був учасником ВДНГ СРСР (1983). За 
підсумками соц. змагання бригаді при- 
суджено перше місце в СРСР. Проісну- 
вала в к-пі ім.Дзержинського до 2006. 
«ВИНТРЕСТ» - виноробний комп- 
лекс. Він охоплює завод і виноградни- 
ки сім'ї Гулієвих та декількох інших 
акціонерів, закладені в 1998-1999 на 
каштанових південних чорноземах 
поблизу смт. Великодолинського. Са- 
джанці, (клони прямих виробників) 
закуплено у французької компанії 
«Хоакім Раймонд» і завіз їх до на- 
шого краю особисто господар фірми 
Жан-Марі Раймонд, чиї предки по- 
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стачали нам лози ще в 1903. Загаль- 
на площа виноградників 750 га. Сор- 
ти «Каберне-Совіньйон», «Мерло», 
«Шардоне», «Совіньйон», «Рислінг», 

«Трамінер» та інші. 2002 започаткова- 
но клоновий центр 1 тепличний комп- 
лекс площею 6300 кв. метрів з холо- 
дильними та стратифікаційних каме- 
рами. Він забезпечив вирощування са- 
джанців, вільних од вірусних інфекцій 
і захворювань. У 2005 безпосередньо 
на виноградниках поставлено до ладу 
завод з використанням французьких, 
італійських та угорських технологій 
переробки, пресування, ферментації, 
витримки 1 зберігання вин. В україн- 
ському виноробстві виник прецедент, 
коли європейська культура вирощу- 
вання «чистого» винограду 1 новітні 
технології його переробки, витримки 
1 розливу вин, зосередились на тери- 
торії одного виноградника і під одним 
брендом: «Вин Гулієвих» 
ВИШНЕВСЬКИЙ Олександр 

|(Микола- 
йович (нар. 
06.08.1940, 
Овідіополь) 
передовик ви- 
робництва. 
1954 закінчив 
семирічку. Тру- 
дову діяльність 
розпочав у 15 
років - учнем, 

робітником млина (був на місці ни- 
нішнього навч. корпусу Овід. ПТАУ). 
1959-1962 - служба в РА. Після неї - 
попереднє місце роботи. З 1965 по 
1995 - арматурник-бетонник Овід. 
міжколгоспбуду. 1985 закінчив заочно 
десятий клас Овід. СП. 1995 1 до 2005 
(на пенсії з 2000) - будівельник Овід. 
УЕГГ («Одесагаз»). Був народ. за- 
сідателем Овід. райсуду (1982-1985), 
членом добровільної народ. дружини. 
Нагородж. орденом Трудової слави ПІ 



ст-ня, медалями «За доблесну працю 
до 100-річчя Леніна», «За трудову 
доблесть» (1971), «Ветеран праці» 
(1996), дипломами «Відмінник якос- 
ті» (1984, 1986), а також багатьма гра- 
мотами та відзнаками. 
ВІВЧАРНИЙ КАПІТАЛ - кошти, 
що надходили громадам колоністів од 
здавання в оренду земель, виділених 
для громадського вівчарства. Саме з 
цих грошей Лібент. округ фінансував 
будівництво церков та шкіл, оплачу- 
вав роботу вчителів, але насамперед 
купував ділянки для молоді, части- 
на якої залишалася безземельною 
через тодішню систему єдиноспад- 
кування. А взялися ті придатні для 
вівчарства землі з ТОГО, що Гголовн. 
суддя Контори опіки іноземних по- 
селян С.Х. Контеніус іще в пору за- 
снування кол. наказав резервувати в 
колоністських округах ділянки для 
розплоджування тонкорунних овець- 
мериносів (див. Вівчарство). Проте 
з'ясувалося, що німецькі КОЛОНІСТИ 
не мали потягу до роботи на громад- 
ських кошарах, тож, до справи захо- 
дилися великі землевласники, серед 
них і німецькі. Їм округ давав в орен- 
ду ці землі невеликими ділянками. У 

1841 справи змінилися. Лібентальскій 
округ таки зважився на громадські 
кошари і разом з Кучурган. округом 
придбав для них 1047 дес. поблизу 
кол. Мангейм. Прибуток від одданих 
в оренду 500 десятин, одведених сво- 
го часу для вівчарні при кол. Фрей- 
денталь (тепер Мирне, Біляїв. р-н), 
пішов на погашення кредиту, взятого 
для придбання 1047 дес. землі, а та- 
кож на буд-во й утримання своєї кан- 
целярії. 25.08.1867 Міністерство дер- 
жавного майна затвердило план, по- 
даний окружними приказами, що пе- 
редбачав використання прибутків од 
здавання кошар в оренду для купівлі 
додаткових земель. Таке призначення 
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вівчарного капіталу передбачалось у 
приватновласницьких записах, вида- 
них 1372 Лібент. та Кучурган. окру- 
гам. Але прибуток від зданої в оренду 
ділянки під Мангеймом обидва окру- 
ги знову пустили на буд-во церков, 
утримання шкіл 1 платню вчителям. А 
через те, що окружні накази не напо- 
лягали до 1889 на виплаті орендної 
плати готівкою, побільшало випадків, 

коли з бідніших орендарів майже не- 
можливо було стягти борги. В кінці 
ХІХ ст. вівчарний капітал становив 
основну частину громадського капі- 
талу німців-колоністів. 
ВІВЧАРНІ ЗЕМЛІ. Наділи, що їх 

уряд надавав німецьким  колоніс- 
там під тонкорунне вівчарство, в 
кол. Грослібенталь сягали 600 дес. 
(1823). Оскільки їдея тонкорунного 
вівчарства розвитку в кол. не набула, 
а громадські вівчарні збанкрутували, 
ці землі разом із запасними землями 
колоністів пишли в оренду до багаті- 
їв. Тим часом на кінець 1330-х у кол. 

утворився численний прошарок беззе- 
мельних, які вимагали розподілу зем- 
лі між ними. Щоб пом'якшити ситуа- 
цію, уряд у 1866 дозволив поділити ві- 
вчарні землі між безземельними. Але 
це мало зараджувало справі, бо таких 
було набагато більше, ніж можливих 
наділів. Тому громади знов ухвалили 
віддати землі в оренду, а на отрима- 
ні гроші поступово купувати землю 
для дочірніх кол. (див. Вівчарний 
капітал). 10.10.1372 р. 98 колоністів 
у Грослібенталі виступили за продаж 
вівчарних земель. Їх очолили Людвіг 
Гейзер 1 Іван Кундерт. Оскільки зем- 
ля при кол. була дорога, а на нових 
місцях набагато дешевша, колоністи 

хотіли на стороні придбати більше 
землі, ніж можна було б роздати без- 
земельним коштом вівчарних земель. 
Цей розрахунок виправдав себе. Си- 
туація в кол. пом'якшала, але пробле- 



ма безземелля остаточного розв'язку 
не набула: на місце тих, хто отримав 
землю в нових кол., приходили нові 
покоління бідноти. Значний відплив 
її спостерігався тільки під час Столи- 
пінської реформи на поч. ХХ ст. 
ВІВЧАРСТВО як галузь тваринни- 
цтва існувало на півдні України від- 
давна. Найбільшого розвитку сягнуло 
у ХУП - ХМП ст., коли в краї панува- 
ли ногайці Єдисанської орди. Досить 
успішно розвивалось у часи рос. імп. 
Катерини П, коли великі землевласни- 
ки заходились возити овець-мериносів 
з Іспанії й Саксонії. На поч. ХІХ ст. 
російські й іноземні заводчики, що за- 
селяли південні губернії, мали значні 
пільги, при цьому пасли свої отари на 

малозаселених 
приватних і 
державних  на- 
ділах. Рос. уряд 

також сприяв 
розведенню 
овець у німець- 
КИХ КОЛ. ПІД 

Одесою, плека- 

ючи мрію про 
вдосконалення 
місцевої поро- 
ди завдяки тон- 

корунним, що їх завіз із-за кордону 
німець Г.Міллер фон Рейфенштейн. 
1305 прибула перша партія з 1200 ме- 
риносів, яких доглядали 25 чабанів. 
Отримавши від одес. градонач. Е.О. 
Рішельє 12000 дес. землі біля Хаджиб. 
лиману 1 по р. Барабой, барон Міллер 
почав господарювати. На 18308 у його 
отарах налічувалось 7038 мериносів, 
25000 метисів 1 близько 36000 голів 
приплоду. Для вдосконалення породи 
овець у більшості використовували 
три види мериносів: єлектораль (мав 
ніжні складки і тонку вовну), негрет- 
ті (з грубуватими складками і вовною) 
та рамбульє (вовно-м'ясного виду). 

Рамбульє 

Перші вівчарні мериносів у кол. Лі- 
бентал. округу збудували 1809. За рік 
князь І.М. Долгорукий, новорос. ген- 
губернатор Е.О.Рішельє 1 французький 
граф К.Ф.Сен-Прі налічили вже в кол. 
Иозефсталь 700 голів. На 1819 їх стало 
стільки, що частину з наказу управите- 
ля Людвіга Мейера спродали колоніс- 
там Мангейма за 500 руб. За проектом 
архітектора І.Фраполлі, під наглядом 
Контори опіки іноземних поселян, 
1822 в кол. Грослібенталь збудували 
кошари на 500 овець 1 1000 голів при- 
плоду. Кошторис, за повідомленням 
С.Х Контеніуса, сягав 12197 руб. 60 
коп. Відтоді тут діяв пункт приймання 
вовни. 1324 усім колоніст. Глюксталь- 
ського і Буяликського округів, а також 
поселень Тернівка 1 Паркани наказали 
звезти вовну стрижки 1319-1823 рр. 
Тут її сушили та складали у спеціаль- 
ні місця для зберігання. Збиралися її 

продати англійському негоціантові че- 
рез одеського купця Ергарта Германа. 
Але той відмовився від пропозиції. За- 
купити вовну запропонували кільком 
іншим купцям, серед них Карлу Шел- 
ленбергу, але вони погоджувались на 
дуже невисокі ціни. Після тривалих 
перемовин купець Карл ЦШіІлейден на- 
силу купив вовну для московської су- 
конної фабрики. Та переправили її не 
туди, а до Санкт Петербурга, а відти - 
до Англії. Найбільш вдало торгував Ф. 

Брітнер: 405 пудів вовни, зібраних з 
власних овець продав за 12955 руб., що 
становило 42,55 виторгу з чотирьох 
колоністських округів, де мешкало 
2882 сім'ї, тоді як колоністи настригли 
307 пуд. (уторгували тільки 5791 руб.). 
Надалі, у 1937, Лібентал. округ продав 
лише 225 пудів 10 фунтів вовни зібра- 
них із завезених мериносів, а кошти з 
продажу відправив до Одеської кон- 
тори комерційного банку під відсотки. 
Намагання влади поліпшити місцеву 
породу овець, результатів не дали. С.Х. 
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Контеніус із цього приводу зауважив: 
«В одеських кол., особливо у Грослі- 
бентальському громадському стаді, 
після 16 річного утримання, зосталося 
лише кілька сяк-так поліпшених бара- 
нів та овець...». На 1839 їх у колоніях 
Лібентал. округу було: Грослібенталь -- 
341, Олександергільф - 105, Нейбург - 
300, Марієнталь - 12, Петерсталь - 28, 

Францфельд - 107, Фрейденталь - 710, 
Люстдорф - 68 голів. Головна причина 
невдачі крилася в тому, що для виве- 
дення тонкорунної породи треба було 
кожні 3 роки замінювати баранів на 
чистопородних, чого не робили. Овець 

у кол. тримали до початку ХХ ст., але 
поголів'я весь час меншало. 
ВІДВІДЧУК Петро Самійлович 

(16.10.1908, Овіді- 
ополь - 1935, там 

само) - передовик 

виробництва. Тру- 
дову діяльність 

розпочав у к-пі ім. 
Дзержинського 
(1928-1941). Учас- 

? никВВВ-рядовий 
-- (1941-1945). Пра- 

цював у риболо- 
вецькому к-пі ім. Ворошилова (згодом 
«Росія»), очолював бригаду (1950- 
1978). Нагородж. медалями «За пе- 
ремогу над Німеччиною» (1948), «За 
доблесну працю до 100-річчя Леніна» 
(1970), «За трудову відзнаку» (1974), 
ювілейними, має знаки «ТІереможець 
соц. змагання» (1973), «Ударник ІХ 
п'ятирічки» (1974), «Ветеран колгосп- 
ного риболовства» (1978), грамоти. 
ВІКТОРА СВ. - храмовий комплекс 
в Авангарді. Складається з собору 
Св.Віктора (площа 330 кв. м, висота 
разом із головним хрестом 39,5 м), 
адмін. будівлі (23 м), дзвіниці (висо- 

та 33,16 м), склепу (16,75 м), каплиці 
для водосвятних молитов і прилеглої 
території (1 га). Збудований на кошти 
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меценатів В.Л. Добрянського й І.В. 
Добрянської. Проект М. Мурманова 
втілили в життя конструктори Ю. На- 
вроцька й архітектор С. Славський. 
Перший камінь храму 1 капсулу з лис- 
том до нащадків закладено 25.06.2000 
року. 18.05.2005 відбулося освячення 
нижнього храму Св.Ірини (висота - 
4 м); 08.10.2006 освячено горішній 
храм, де розміщено п'ятиярусний і1ко- 
ностас. Внутрішнє оформлення вико- 
нали художники Г. Абаєв, М. Седлець- 

кий, В. Хомицький, П. Хомицький; 

розписи - В. Кузьмін, Г. Горбунов, 
С. Антонов; позолоту - А. Борисов, 

В. Гончарук, В. Пом'ян, А. Забалу- 
єв. У храмі зберігається частка мо- 
щів Св.Віктора, отримана 21.08.2002 

як подарунок від Свято-Духівського 
скиту Почаївської лаври. Церковний 
комплекс в Авангарді став одним 
з кращих в Україні. Ним опікується 
о. Петро Гайдук. 
«ВІКТОРІЯ» ЗАТ - закрите акці- 
онерне товариство для виробництва 

вина. Започатковане 1996 у Велико- 
долинському як винний цех. Згодом 

постала торговельна марка «Грос- 
лібенталь» (1998), а з 2007 - марка 
«Вікторія». Сучасне і високотехноло- 
гічне під-во з повним циклом вироб- 
ництва -- від вирощування винограду 
до розливу вина. Зайнято 200 осіб. 



Результат - близько 7 млн. пляшок іс- 
кристих і тихих вин на рік. На вино- 
градниках (500 га) культивують сорти: 
«Каберне-Совіньйон», «Трамінер», 
«Одеський чорний», «Аліготе», «Рка- 

цітелі», «Сухолиманський», «Рислінг» 

тощо. Входить до десятка найбільших 
виробників вина в Україні. Нагородж. 
золотими, срібними і бронзовими ме- 
далями всеукраїнських виставок. 

ВІЛЬНІ МОРЯКИ - члени добро- 
вільної цехової громади. Створена в 
Рос. імперії в 1830, щоб готувати мо- 
ряків для купецького флоту. За десять 
років правила приймання до цехів 
поширились на Херсон. губернію, в 
основному на пониззя Дніпра й Дні- 
стра. Найчисельніші громади вини- 
кли в Одесі, Овідіополі й Калаглії. 

До них приймали охочих із міщан, 
державних селян і різночинців. Сім'ї 
звільнювали від податків, військо- 

вих постоїв і служби в армії. Вільні 
моряки з державних селян мали пра- 
во зберігати за собою землю на за- 
садах спільного користування. Але 
мусили відслужити в пароплавстві 
5 років, а перед тим здобути патент 
досвідченого моряка. На 1346 у гро- 
мадах вільних моряків Херсон. губ. 
налічувалося 4667 осіб (2859 чол. 1 
1818 жін.). На 1360 в Овідіополі до 
них належало 349 чол. 1 287 жін. З 
них 114 були на 5-річній службі в 
пароплавстві, 20 у плаванні, а 37 за- 
кінчили 5-річну службу. Обробляли 
316 дес. землі 1 тримали 251 голову 
різної худоби. У с.Калаглія було 335 
чол. 1 322 жін.: 70 у 5-річній службі, 
22 на морі. За ними числилось 1435 
дес. землі, 225 голів худоби. З 1874 
моряки мусили відбувати військову 
повинність на загальних підставах. 
Наприкінці 1350-х долею вільних 
моряків і ветеранів Кримської війни 
1853-1356 в Овідіополі переймався 
О.Ф. Афанасьєв. 
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ВІФАНІЯ --євангельсько-протестант- 
ський притулок для душевнохворих, 
відкритий 1330 в німецькій кол. Грос- 
лібенталь. 
ВЛАСОВ В'ячеслав Всеволо- 

дович (нар. 
04.10.1957, 
Поздняково, 

Фатеж. р-ну 
Курськ. обл.) - 
вчений і госпо- 
дарник,  член- 
кореспондент 
Національ- 

ної | Академії 
Аграрних наук 

України (2010). Закінчив Кишинів. 
ун-т (1981). Працював у МССР 1 Чер- 
кас. обл. (1931-1995), трудився про- 
ектуванням і розміщенням багаторіч- 
них насаджень. Дир. дослід. госп-ва 
«Таїровське» ІВІВ ім. Таїрова (1995- 
2001), дир. ін-ту (з 2001). Ініціатор 
оцінювання с.-г. угідь під виноград- 
ники в півд. р-нах України (розробле- 
ні довгострокові програми по Тару- 
тин., Розділ., Овід. р-нах Одес. обл.). 
Захистив канд. (2003) 1 док. (2009) 
дисертації, шперіний  вчений-еколог 

серед виноградарів України. Автор 
понад 120 наук. праць, серед яких мо- 
нографії, патенти, науково-методичні 
посібники, рекомендації. Нагородж. 
орденом За заслуги ПІ ст-ня (2007), 
почесними знаками міністра аграр. 
політики України, президента УААН, 
відзнаками голови Одес. ОДА, Одес. 
облради, грамотами. 
ВОЄВСЬКИЙ Антоній Микито- 
вич (рік. нар. невід - 09.10.1855, Та- 
тарка) - священик. З 26.08.1806 сти- 
харний дяк Свято-Покровської церк- 
ви села Покрови Ольвіопол. повіту; з 
19.06.1309 - дяк Свято-Григорівської 
церкви ст. Новогригорівської Херсон. 
повіту. Із 29.06.1811 - священик Кур- 
ського, а з 16.12.1312 Ревельського 



піхотних  пол- 
ків. Дійшов з 
ним до Парижа 
(18.03.1814). 
Нагородж. 
медаллю- 
хрестом. Мав 
церковні  від- 

Хрест на могилі знаки:  скуфія 
(12.01.1317), ка- 
милавку (1822). 

З 26.12.1821 - священик і вчитель 
богослов'я в с.Татарці (див. Татарки 
Свято- Успінська церква). Похований 
на кладовищі суч. Прилиманського. 
Зберігся кам'яний намогильний три- 
листий хрест з написом: «1855 год / 
ок(|тября|. 9 / Здевьсь / покоится / тьло 
священно / ієрєя отца / Анто / ньія біл 
/ восвящьн» (див. Кам'яні хрести). 
ВОЛАН Франц Павлович де 

(20.09.1752, 
Антверпен 
30.11.1318, 
Санкт-Петер- 
бург)-брабант- 
ський  дворя- 
нин. З кінця 
1787 як війск. 

| інженер  слу- 
- 2 жив у рос. ар- 

мії. Учасник російсько-турецької 
війни 1787-1791. Перший проек- 
тант 1 архітектор Миколаєва, Возне- 
сенська, Одеси (Гаджибейської фор- 
теці, порту і міста), Новочеркаська, 
Тирасполя (фортеці), Овідіополя 
(Аджидерської фортеці 1 міста 
1792-1795) тощо. Створив перший 
Атлас краю та його гідрографічний 
і топографічний описи (карти 9-9а). 
В ньому згадані Бугаз, Бузиновате, 
Аджидер, Калаглія, Коса Кала- 
глійська та ін. Опрацював кілька 
планів майбутнього Овідіополя, ли- 
шив опис давньогрецької могили, 

здайденої під час будівництва фор- 

А.Воєвського 
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теці (див.: Овідія гробниця). Його 
опублікували академік П. Паллас і 
Мері Гатрі. 
ВОЛОДИМИРІВКА - назва ні- 
мецької кол. Нейбург з 1896 по 1917. 
Перейменована шна честь  велико- 
го князя Володимира (22.04.1847- 
17.02.1909), третього сина рос. ім- 
ператора Олександра ПІ. На 1896 в 
селі було 126 дворів 1 381 мешканець 
(430 чол. 1 451 жін.), євангельсько- 
лютеранський молільний дім; школа 
(163 учнів), паровий млин, дві крам- 
ниці. До Одеси - 25 верст, до центру 
волості (Маріїнське) - 7; до паро- 
плавної пристані Одеси - 30 верст 
(карти 29, 30а). 
ВОЛОСТЬ  - 1 адміністративно- 
територіальна одиниця повіту для 
управління справами селянського 
стану. Волості й волосні правління в 
Одес. повіті утворилися 1363. При- 
ватні земельні наділи, що не належа- 

ли до селянського стану, управляли- 
ся загально-повітовими установами. 
Об'єднували населені пункти чисель- 
ністю від 300 до 2000 чол. одного цер- 
ковного приходу. Волосне правління 
складалося з волосного старшини, 
писаря 1 селянського суду. Посади 
були виборними (на три роки). Схід і 
староста становили громадське керів- 
ництво. Схід також обирав сільських 
посадових осіб (збирача податків, 
наглядача запасного хлібного мага- 
зину, сторожа лісів 1 полів, наглядача 
лікарень і училищ), розглядав справи 
щодо користування громадською зем- 
лею, питання громадських потреб: 
упорядкування населених пунктів, на- 
вчання, державних податків, розподіл 

земських і мирських грошових зборів. 
На території суч. Овід. р-ну існува- 
ли Грослібентальська (Маріїнська) 
та Калаглійська волості; з лютого 

1920 - Овідіопольська, Калаглійська, 

Маріїнська, Арнаутська, Люстдорф- 



Одеський повіт 

71. Ч.д.Каплаглійської вол. 
/7 2. З.м. Овідіополя 

7/7 3, Калаглійська вол 

Й наго 

И.Ч.л.Маринської вот 

Ж З.м.Одеси 

ська 1 Роксоланівська, в межах Одесь- 

кого градоначальства - Дальницька 
(включала також села Татарка, Сухий 
лиман та навколишні хутори). 
ВОРОБИОВ Микола Кін- 

дратович 
(15.05.1925, 
Санжійка - 
10.01.1992, там 

само) - вироб- 
ничник. Трудо- 
вий шлях роз- 
почав у к-пі ім. 
9 січня 1905 р. 
Учасник ВВВ 
(з 1944). Учас- 

ник визволення Варшави, Праги та ін. 
міст Європи. Закінчив війну в Берліні, 
де зустрів рідного брата Івана та М.Ю. 
Кумпана. Демобілізувався у званні 
сержанта (1948). Повернувшись до 
Санжійки працював у к-пі. Був гол. 
сільради (1943-1957), гол. к-пу ім.9 
січня (1957-1959), після об'єднання в 
к-п ім.ХХІ з'їзду КПРС очолив бри- 
гаду Мо 3 (1959-1985). Всі ці роки її 
колектив мав репутацію кращої в обл. 
Нагородж. орденами Слави НІ ст-ня 
(1946), Жовтневої революції (1971), 
Леніна (1973), Вітчизняної війни П 
ст-ня (1985), медалями «За відвагу» 
(1946), «За визволення Варшави» 

(1946), «За трудову відзнаку» (1966), 
«Ветеран праці» (1986), ювілейними, 
почесними грамотами. 
ВОСЬМА ГВАРДІЙСЬКА АР- 
МІЯ - військове формування ПІ Укр. 
фронту (20.10.1943-28.06.1944). Бра- 
ла участь у визволенні Одеси й Овід. 
р-ну (карти 45-46). Командний склад 
на 01.03.1944: командувач армії - 
ген.-полк. В.І. Чуйков, член Військо- 
вої Ради - ген.-майор Я.О. Доронін, 
нач. штабу - ген.-майор І.К. Кравцов. 
Бойовий склад на 01.04.1944: 4 гв. СК 
(35 гв. СД, 47 гв. СД, 57 гв. СД); 28 гв. 

СК (39 гв. СД, 79 гв. СД, 88 гв. СД); 
29 гв. СК (27 гв. СД, 74 гв. СД, 32 гв. 

СД). До армії входили також: 56 окр. 
мотострілецька бригада, 10 окр. тан- 
ковий полк, 9 арт. далекобійний полк 
(25 легка артбригада, 30 гарматна ар- 
тбригада; 23 і 113 гаубичні артбрига- 
ди); 3 122 зенітно-артил. дивізіони, 19 
винищ. протитанкова бригада, 40 гв. 

корп. артполк; 170 гв. 1 99 гв. гармат- 
ні артполки, 547 гарматний артполк; 
184 1266 винищувальні протитанкові 
гарматні полки; 45 гв., 59 гв., 37 Гв. 

мінометні полки, 141 1 524 мінометні 

полки; 271 гв. зенітний артполк, 379 

зенітний артполк; 251 окр. винищу- 
вальний протитанковий дивізіон, ІЇ 
інженерно-штурмова саперна брига- 
да; 326, 327, 350 1 358 інженерні бри- 
гади. Після визволення Одеси частини 
35 СД ген.-майора І.Я. Кулагіна (100, 
101 1 102 СП) визволили села Вели- 
кодолинське (11 квітня), Барабой і 
Багатирівку (12 квітня); частини 39 
СД підполк. В.М. Штриголя (87, 112 1 
120 СІТІ) 1 79-а гв. СД ген.-майора Л.І. 
Вагіна (213, 220 1230 СП), разом із 

КМГ ген. І. Плієва 11-14 квітня очис- 
тили Клейнлібенталь, Олександрів- 
ку, Іллічівку, Санжійку, Грибівку 
та Кароліно-Бугаз; 27 гв. СК ген. 
Я.С. Фоканова (дивізії: 27 Новобузька 
ген. В.С. Глєбова, 82 ген. І.О. Мака- 



рова, 74 ім.Щорса ген. С.І. Баканова) 
10-13 квітня визволили Францфельд, 

Петерсталь, Йозефсталь, Калаглію, 
Овідіополь. 
ВРЕТО - хутір. Знаходився на пра- 
вому березі балки Люстдорфської, 
на захід від Люстдорфу, у суміж- 
ності земель х.Гаске (на південь від 
нього). Названий за іменем власни- 
ка Олександра Григоровича Врето. 
1828-1829 він працював у канцелярії 

одес. градоначальника ген.-майора 
А.В. Богдановського, потім мешкав 

у Москві. Згадуються там у 13858 
як дійсний статський радник і член 

Москов. тов-ва «любові до людини» 

разом з дружиною Любов'ю Олек- 
сандрівною. Відомий автор епіграм 
С.О.Соболевський написав експромт 
«На двох греків»: «Врето и Теото- 
ки, Теотоки и Врето - оба грека, 
оба доки, что ни скажут, все не то» 
(1869-1870). Його батько, грецький 
негоціант Григорій Врето, мав із 
1796 будинок в Одесі на розі майбут- 
ніх вул. Дерибасівська і Катеринін- 
ська. Будинок під Ме15 простояв до 
сер. 1960-х, потім був демонтований, 
а на його місці звели у 1967 ресторан 
«Ювілейний», перейменований на 
«Братиславу». З колезьким асессо- 
ром Врето пов'язано також відкрит- 
тя 01.12.1800 в Одесі уч-ща (2 вчи- 
телі 1 70 учнів) «для навчання дітей 
грецькій, італійській та російській 

мовам. Проіснувало 3 роки, закрите 
у зв'язку із виїздом засновника до 
Константинополя. 
ВТІХА - хутір. Містився на тери- 
торії суч. Авангард. селищної ради, 
на правому березі Сухолиман. балки, 
край поштової дороги Одеса - Овіді- 
ополь (в районі зупинки «Промри- 
нок 7 км»). Перший власник ділян- 
ки (20 дес.) - одес. купець Іван Іжа 
(з 1814). Його син Іван Їжін збільшів 
наділ до 50 дес. (1827). На почат- 
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План «Ферми Утєха». 1834 р. 

ку 1830-х ділянку викупила Анна 
Зонтаг (А.П. Юшкова, 1736-1364) - 
письменниця, племінниця відомого 
російського поета В.А.Жуковського 
і дружина американця за походжен- 
ням, кап. на рос. службі Є.В. Зонтага. 
Після одруження (07.01.1817), Анна 
перебралася з чоловіком до Одеси, а 
потім до Миколаєва. Їх дім на Фран- 
цузькому бульварі був салоном літе- 
раторів, дача дістала назву «Втіха» 
від яхти Є. Зонтага. Нею з Одеси до 
Очакова, на шляху до Миколаєва, по- 
дорожував Олександр Пушкін разом 
з Кароліною Собанською (1323). Са- 
дибу «Втіха» та будівлі на ній про- 
ектував В.Далаква (див. Одеські 
заміські хутори). За свідченням А. 
Скальковського тут був фруктовий 
сад (10 дес.) 1 виноградник (6000 
кущів). А. Зонтаг - перша жінка- 
письменниця в Одесі, друкувалась в 
«Одес. альманахе». По смерті чоло- 
віка (1841) виїхала до Москви. Дачу 
(147 дес.) викупив таємний радник 
Симонов (147 дес.). 
ВУКОВИЧ Петро - капітан, землев- 
ласник Тирасп. повіту. Переселився з 
Чорногорії на Південь України в пері- 



од російсько-турецької війни 17387- 
1791. Отримав значний земельний на- 
діл на правому березі Сухого лиману 
(див. Вуковича дача). 
ВУКОВИЧА ДАЧА земель- 
ний наділ між Сухим лиманом 1 
р.Барабой. Виділений 21.09. 1792 по- 
ручику П. Вуковичу для поселення 
сербів (дача Ме29, пізн. Хо23). Площа 
на 1798 - 13403 дес. придатної 1 540 
дес. непридатної землі (див. Дачі 
і карти 16-17 1 18-Іба). Знаходив- 
ся в суміжності земель Хаджибея, 
15.04.1795 дачу у П.Вуковича віді- 
брали за невчасне заселення, переда- 
ли Одес. грецькому дивізіону, а піс- 
ля його розформування 28.05.1797, 
повернули першому власнику в 
оренду. Підданих кап. Вуковича фік- 
сує метрична книга Овід. соборної 
Св. Миколая церкви (1301). Згід- 
но з доповідною С.Х. Контеніуса 
губернаторові  С.О.Беклешеву від 
02.05.1803, «дача Вуковича придат- 
на для хліборобства, на ній крини- 
ці і джерело; поселень, крім однієї 
землянки і шинку не мала, а ішла в 
оренду для випасу овець». Планова- 
но її для поселення слов'ян, що на- 

селяли «Чорну Гору в області Гер- 
цеговині», підвладних сердару Міні 
Нікшічу і обер-воєводі Тіоті, а потім 
для німецьких колоністів. 29.08.1803 
дачу вдруге відвели Одес. грецькому 
6-нові. На ній виникло с.Арнаутське 
(Олександрівка). | 
В'ЯЗЕМСЬКИЙ Василь Ва- 
сильович (1775 - 1312, Мінськ) - 
князь, ген.-майор. Належав до збід- 
нілого дворянського роду (два сільця 
і 75 душ кріпаків). Рано став сиро- 
тою. зростав у сестри та її чолові- 
ка. Освіту здобув у Москов. універ- 
ситетському пансіоні 1 Гірському 
корпусі; 1736 записаний на службу 
сержантом; почав її з 1790 в Преоб- 
раж. полку; 1792 призначений орди- 
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нарцем О.Суворова. Був учасником 
походу в Польщу (1794). Прапор- 
щик, за рік офіцер при штабі, отри- 
мав звання полковника (01.10.1799), 
очолив 11 (13.07.1800), а потім став 
«шефом» (командиром) 13 єгерських 
полків. Перебував з полком в Ак- 
кермані. У своїх щоденниках згадав 
дні, проведені 1799-1800 в Овідіопо- 
лі: «Сегодня 10 лет минуло, как ро- 
дился мой Иван. Какая перемена! Я 
жил мирно в Овидиополе с милою 
соучастницею, все нам ульбалось, 
отечество бьгло покойно, служба 
утешительна, царствованиє еще не 
тягостно. Россия гордо смотрела на 
возвращениє Наполеона из Египта, 
щитая его обкеікновенньюм  удаль- 
цом. Славились Суворова победами 
в Италии, не могли и предполагать 
замьшслов Наполеона. Если бе тог- 
да кто сказал, что Наполеон будет в 
Смоленске, - посадили бьг на стул и 
пустили кровь, - а в 10 лет, что те- 
перь скажем? Что будем делать?». 
Згодом - ген.-майор (з 23.11.1803). 
Разом із своїм полком (1804) виру- 
шив морем з Одеси на о.Корфу, ко- 
мандував авангардом військ Третьої 

антифранцузької коаліції. 1809-1811 
учасник війни з турками 1 невдалого 
штурму Браїлова, битви при Рущуку 
і Туртукаї. Дістав орден Св.Анни І 
ст-ня (1811). На початку 18512 року 
13 єгерський полк у складі 3 бригади 
15 ПД входив до корпусу ген.-лейт. 
Є.І. Маркова (1769-1828) 3 Резервної 
армії. Був ком. цієї бригади, потім 
тимчасово ком. 15 ПД (з 18.09.1812). 
У боях з французами під Кобрином і 
Городечно: 09.11.1512 важко поране- 
ний під Борисовом. Відправлений до 
Мінська, де помер. 
Вяземский В.В. Дневники и письма: 1312 
год. Военнье дневники. - М., 1990. 



ГАВРИЇЛ (Василь Федорович 
жшРозанов) 
м (26.01.1781, 
11 Тверська губ. - 

08.09.1858, 
ЖоОлтиків  мо- 
настир  Твер- 
ської єпархії) - 
архієпископ, 
історик.  На- 
родився у сім'ї 
священика. 

Вчився у семінаріях Костроми і 
Троїце-Сергіївської лаври; при- 
йняв постриг (15.10.1311), вчите- 
лював, дістав призначення пре- 

фектом Вологод. семінарії (ректор 
з 11.09.1314), зведений у сан ар- 
хімандрита Спасо-Камінного мо- 
настиря (24.11.1811); настоятель 
монастирів:  Спасо-Прилуцького 
(з 1314), Ярославського, Толгсько- 
го (з 1820). Зведений у сан єпис- 
копа Орловського (18.09.1821), 
22.05.1328 переведений до Кате- 
риносл. єпархії. 31.12.1832 -- діс- 
тав сан архієпископа, з 09.05.1837 
керував новоствореною Херсон. 
і Тавр. єпархією. Заснував у жов- 
тні 1838 Херсонську (Одеську) 
семінарію. Побував в Овідіополі, 
сприяв ремонтові Овід. соборної 
Св. Миколи церкви. З 01.03.1848 
переведений до Твері. Серед доро- 
бок архієпископа найвідомішою є 
праця, присвячена церквам Північ- 
ного Причорномор'я. 
Гавриицл. Хронологико-историческоге опи- 
сание церквей епархий Херсонской и 
Таврической // ЗООЙД. - 1848. -Т. П. 
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ГАВРИЇЛ, Григорій Григоро- 
вич Бенулеску-Бодоні (1746, Би- 

стриця,  Тран- 
-| сильванія - 
-П 30.03.1821, 
ши Кишинів) 

єпископ. Похо- 
див з давнього 
румунського 
дворянського 
роду. Навчавсь 
у (Бистриц. і 
Семиградсько- 

му уч-щах, з 1771 - в Києво-Могилян. 
академії, з 1773 - у Греції. 1776-1777 
викладач латинської мови у містах 
Неседує (Трансильванія) 1 Яси. З 1779 
вивчав грецьку в Константинополі, 
де прийняв постриг з іменем Гаври- 
їл. Обіймав кафедру грецької мови 
в Яськ. уч-щі. Дістав сан диякона 
(1731) та ієрея Яської митрополії, а з 
1782 - викладач Слов'янської семіна- 

рії (Полтава), куди прибув на запро- 
шення архієпископа Слав'ян. і Хер- 
сон. Никифора (Феотокі). Повернувся 
до Яс 1 став архімандритом (1734). В 
російсько-турецьку 1787-1791 війну 
мешкав у Полтаві, служив духівником 
молдав. господаря Ол.Маврокадо. З 
1783 - ректор Катериносл. семінарії, 
через рік повернувся до Молдавії і 
1791 став єпископом Білгородсько- 
Бендерського вікаріату, місцеблюс- 
тителем Молдавсько-Влахійської 
єпархії. В травні 1793 призначений 
митрополитом  Катериносл. (Ново- 
рос.) з місцем перебування у Полтаві; 
з 29.09.1799 - митрополит Київський 



і Галіційський; з 07.04.1301 - член 

Синоду. До 1305 перебував в Одесі, 
потім поїхав до Дубоссар. З його бла- 
гословення збудована Овід. собор- 
на Св. Миколая церква. Протягом 
1813-1921 Гавриїл - перший митро- 
полит Кишинівський 1 Хотинський. 
ГАВРИЛКЕВИЧ Бенедикт Бро- 

ніславович 
(14.11.1909, 
Москва - 
30.06.1994, 
Одеса) - орга- 
нізатор вироб- 
ництва. Закін- 
чив Середньо- 
Волзький кра- 
йовий театр. 
тех-м (1932) і 

Одес. с.-г. ін-т (1939). Трудову діяль- 
ність розпочав робітником на стан. 
Кувалдик Оренбур. обл. (1929-1931). 
Служив в РСЧА (1932-1933). Під 
час навчання в ін-ті був режисером 
студентського театру. Дістав призна- 
чення агрономом до учгоспу ім. Тро- 
фимова (1940-1941). Учасник ВВВ: 
захищав Новочеркаськ, Ворошилов- 
град, Моздок, Орджонікідзе (1941- 

1943). Відряджений на керівну роботу 
у визволених районах: дир. примісь- 
кого госп-ва військторгу м.Ош (1943- 
1944), старш. агроном земвідділу 
Одес. міськради (1944-1945). В к-пі 
ім. Лібкнехта: агроном (1945-1962), 
гол. к-пу (1962-1976). Чимало зробив 
для відродження госп-ва, яке 1949 до- 

сягло довоєнних обсягів виробництва 
і протягом усіх повоєнних п'ятирічок 
достроково виконувало плани продажу 
продукції державі. Виховав багатьох 
передовиків виробництва. Свій досвід 
узагальнив у книжках «Винограда- 
рі» (1950), «Передовий виноградний 
колгосп» (1954), а також у сотні ста- 
тей в журналах «Виноградарство та 
виноробство», «Овочівництво» та ін. 

Не раз був депутатом Одес. облради. 
Мав ІЗ медалей ВДНГ СРСР: Малу 
золоту, дві Великі срібні, три Малі 
срібні, 12 бронзових. Дістав звання 
«Заслужений агроном УРСР» (1956), 
Герой Соц. праці (1966). Нагородж. 
орденами Леніна (1949, 1966), Трудо- 
вого Червоного прапора (1971), меда- 
лями «За оборону Кавказу», «За пере- 
могу над Німеччиною», «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна» (1970), 
ювілейними ВВВ, знаком «Відмінник 

прикордонних військ» П ст-ня. 
ГАГЕНМЕЙСТЕР Густав Ан- 

дрійович  - 
ВІЙСЬКОВИЙ. 
Походив з ли- 
царського роду 
Ліфляндії (герб 
«Гаген»),  за- 
сновникоОм яко- 
го був Генріх 
Гагенмейстер, 

Герб Гаген кап. рос. армії. 
Густав Андрійович - учасник ро- 
сійсько-турецької війни 1787-1791, 
командував Катеринославським єгер- 
ським полком у штурмі Очакова і став 
кавалером ордена Св.Георгія ГУ ст-ня 
(31.07.1788). Протягом 03.12.1796-- 
26.06.1800 - шеф мушкетерського 
Олексопольського полку, 27.01.1797 
бригадир Г. Гагенмейстер набув чину 
ген.-майора, а 14.10.1798  -- ген.- 
лейтенанта. 1792 став власником дачі 
на правому березі Сухого лиману і 
р. Акаржі (6500 дес.), територія суч. 
Великодолинської 1 Малодолинської 
сільрад. Його ім'ям названо с. Гаген- 
мейстерове. З 1797 дачу орендував 
В. Потоцький. 
ГАГЕНМЕЙСТЕРОВЕ  (Гаген- 
мейстера) - село. Засноване на ру- 
їнах татарського аулу Крим (суч. 
Малодолинське). Названо - за ім'ям 
власника земель Г.А. Гагенмейстера. 
1799 звалось Остапівка, на декількох 



картах 1 планах позначалося як село 
(урочище) Дальник (карти ІЗа, 14). 
Містилося на правому березі Сухого 
лиману при гирлі р.Акаржі. На 1793 
мало 54 мешканці в 17 дворах (44 чол. 

1 14 жін.); на 1795 - 30 осіб. 
ГАЖУК (Бабій) Людмила Пе- 

трівна (нар. 
09.05.1952, 
с. | Політанки 
Шаргород. р-ну 
Вінниц. обл.) - 
передовик ви- 
робництва. 
1969  закінчи- 
ла СШ 1 всту- 
пила на зоотех- 
нічний ф-т с.-г. 

тех-му. 1973 переїхала до Чорно- 
морки, працювала дояркою в к-пі 
ім. Лібкнехта. З 1977 -- ланкова 
комсомольсько-молодіжної ланки 
МТФ (Н. Захожа, М. Барна, М. На- 
гірняк). Як і вони, надоювала в серед- 
ньому щороку по 5000 і більше літрів 
молока від кожної корови. 1999-2007 -- 
зав. молочним пунктом госп-ва. Була 
членом РК 1 ОК комсомолу. Делегат 
фестивалю радянсько-болгарської 
молоді (1979). Обиралася депутатом 
облради (1980). Нагородж. медалями 
(срібною та бронзовою) ВДНГ СРСР, 
почесними грамотами. 
ГАЗІЯН  Армен Валерійович 
(нар. 04.03.1966, Баку) - підпри- 
ємець, меценат. Вчився в Азербайдж. 
ін-ті нафти й хімії (1983, 1986-1989). 
Служба в РА (1984-1986). Закінчив 
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Єреван.  полі- 
технічний ін-т 
(1991), працю- 
вав  комерцій- 
ним дир. фір- 
ми «Спектр» 
при спілці мо- 
лоді Вірменії 
(1991-1995), 

З 1995 мешканець Овідіополя. Пра- 
цював гол. інженером буд-ної фірми 
«АГВА» (1995-1997), заснував під-во 
для виробництва буд-них матеріалів, 
що переросло в ТОВ «Гама СКОР». 
Подавав благодійну допомогу в спо- 
рудженні соціальних об'єктів, впо- 
рядкуванні території, тощо. Визнаний 

найкращим меценатом (1999), підпри- 
ємцем району (2000, 2004), Нагородж. 
почесними грамотами, церковним ор- 
деном «За професійну діяльність», 
хрестом «Захиснику Вітчизни» та ін. 
ГАЙДАРЖІ Віталій Івано- 

| вич (нар. 
01.01.1938, За- 
тишшя  Фрун- 
зів. р-ну Одес. 
області) - буді- 
вельник. Після 
семирічки  по- 
їхав до Оде- 
си (1953), де 
закінчив СП, 

ремісниче уч- 
ще Хоб (столяр-червонодеревник). За- 
кінчив буд-ний технікум в Акмолін- 
ську (1958), Одес. інж.-будівельний 
ін-т (1970). Пройшов шлях від май- 
стра до нач. будівельної організації. 
З 1939 незмінний керівник Велико- 
дол. ПМК-І. На його рахунку Палац 
спорту ім. Дукова, дитсадок «Калин- 
ка», Будинок правосуддя, приміщення 
податкової інспекції і районного упр. 
юстиції, автостанція (Овідіополь); 2 
вулиці котеджів для спеціалістів, БК 
на 400 місць, магазин, ремонт 1 гази- 



фікація школи (Нова-Долина); кілька 
багатоповерхівок, адмінбудинки, в 
тому числі й селищної ради, котель- 

ні в школах та установах (Великодо- 
линське), інші об'єкти в Кароліно- 
Бугазі, Миколаївці, Калаглії, Аван- 
гарді, Петродолинському, Йосипів- 
ці, Доброолександрівці, Барабої. 
Нагородж. медаллю «За освоєння 
цілинних земель» (1956), відзнакою 
голови ОДА, почесними грамотами. 
Має звання «Заслужений будівельник 

України» (2007). 
ГАЙДУЧЕНКО (Заварикіна) 

Ольга | Ан- 
дріївна (нар. 
25.11.1954, 
Овідіополь) -- 
архітектор. За- 
кінчила Одес. 

тех-м нафто- 
вої та газової 
промисловості 
(1974), Одес. 
інженерно- 

будівельний ін-т 1997) Трудовий 
шлях пройшла в Овід. відділі буд-ва 
й архітектури: технік, інженер, старш. 
інженер техбюро (1972-1933) та на 
різних посадах Овід. район. проектно- 
виробничої групи (1988-1994). Гол. 
архітектор Овід. р-ну, зав. відділом 
архітектури й будівництва (1994- 
2009). Доклала зусиль до створення 
облич населених пунктів р-ну. Запро- 
понувала своє бачення торговельного, 
спортивного та рекреаційного центрів 
Овідіополя. Архітектор пам'ятника 
воїнам-інтернаціоналістам. Вихова- 
ла групу архітекторів, які обіймають 
тепер посади в державних 1 комерцій- 
них установах. Нагородж. почесними 
грамотами, цінними подарунками. 
ГАКЕТ (Насдиеб) Бальтазар де- 
ла Мотт (1739, Лє-Конк, Франція - 
10.01.1315, Відень) - мандрівник, вче- 
ний. 1757-1763 як військовий хірург 
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брав участь у 
Семирічній ві- 
йні. У 1760-х 
він у Каринтії 
(Південна Ав- 
стрія), а 1773- 
1787 в Любля- 
ні (Словенія). 
З 1787 Б.Гакет 
у Галичині, де 
до 1805 був 
проф. мед. ф-ту 

Львів. ун-ту. В подальшому працю- 
вав у Краків. ун-ті, потім переїхав до 
Відня. Двічі побував у Північному 
Причорномор'ї (1787 1 1797). Під час 
другої поїздки відвідав Овідіополь, 
де йому розповіли про Овідія гроб- 
ницю і зміну назви містечка. До цього 
Б. Гакет поставився скептично. Заува- 
жив, що зміна назв є проблемою усіх 
завоювань, яка в подальшому утруд- 
нює вивчення історії. Порівнюючи 
назви Аджидер та Овідіополь троні- 
зував щодо амбіцій Катерини П, яка 
обирала для перейменування грецькі 
назви. 

Насаиеї В. Кеїзе дигср Фе пеий егобегіеп 
Ргоуіп7уеп Ки55іапд8, ії Їарг 1797, ппії 
ВисКзяісбі ашйі Напае!,  МапиМаКктигеп, 
Каргікеп, Сеоєгарбієе, Зіайяцк, Ропік, 
ОКопотіе, Маїигеевсрісріев, ВокапіК и.58.м. 
(зсргеїбеп ап еіпет Етешпа їп І..) // оцгпа! 
Дг Кабгік, МапиТїаКктиг, Напаїипе ша Моаде 
П.еїргіє| 1798.- Лій.- 9. 1-33; Аийрибі. - 
5.89-131; Бальтазар Гакет 1 Україна: статті 
і матеріали / автор-упорядник М.Вальо. - 
Львів, 1997. 

ГАНДБОХЛ. Започаткований в Овід. 
р-ні в 1960-і. Одним з перших ентузі- 
астів був учитель фізкультури Вели- 
кодолинської СШ Мої А.К. Песляк. 
Разом з учнями збудував 1965 майдан- 
чики для футболу, баскетболу 1 ганд- 
болу. Відтоді й почалися змагання 
з ганболу в Овідіополі серед дівчат. 
1966 з ініціативи В.С.Бондаренка, 
учні і батьки (під кер. П.Н.Зайцева) 
спорудили в Овідіопольській СПШ 



Мої один з кра- 
щих в області 

комплексів для 
гандболу. Тут 
зросли олімп. 
чемпіонка "ТТ. 
Макарець; 
гравці міжнар. 
класу - С. Па- 
січник 1 С. Го- 
родецька, грав- 
ці ВИЩОЇ ЛІГИ 
України В. Ма- 

карець (призер першості СРСР), Н. Ге- 
оргієва (призер першості України), В. 
Мельничук (гравець збірної України); 
гравці вищої ліги першості України 
серед вишів - Т. Боданюк, Л. Царан, 
Т. Федулаєва, 3. Рута, О. Мошинська, 
Н. Воротнюк, В. Турща та ін. 25 років 
команда дівчат селища ставала призе- 
ром обл. чемпіонатів. З 1980-х прова- 
джувано Всесоюзні спортивні турніри 
на приз Т. Макарець. В одному з них, 
16-19.06.1980 взяли участь команди з 

Москви, Ленінграда, Києва, Вільню- 

са, Таллінна, Воронежа, Запоріжжя, 
Тирасполя та дві овід. команди тре- 
нерів О.А. Ленкар і В.С. Бондаренко. 
Перше місце вибороли овідіопольці. 
До них приїздила команда київсько- 

го «Спартака» (тренер І.Є. Турчин). 
Тут побував один з кращих тренерів 
СРСР з гандболу С.П. Миронович із 
командою Мінського СКА. В Овіді- 
ополі бували й міжнар. турніри. Але 
найдужче запам'яталася унікальна 
товариська зустріч між «Спартаком» 
і збірною клубів СРСР (засл. трен. 
СРСР В.І. Ковальов - 1974). 
ГАРАГОЛЬ - див. КАРАГОЛЬ. 
ГАСКЕ - хутір. Лежав на правому 
березі балки Люстдорфської, на захід 
від Люстдорфа, у суміжності земель 
с.Бурлача Балка (на заході) і х.Врето 
(на півдні). Названий за ім'ям влас- 
ника, підданого Флранції, каретного 

А.К. Песляк 
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майстра Йосифа Гаске, який відкрив 
1832 в Одесі на вул.Садовій готель Із 

20 мебльованими кімнатами. Мав та- 
кож великий двір, дві конюшні 1 сараї. 
Власник закладу ремонтував екіпажі і 
здавав їх в оренду разом з кіньми, Та- 
кож продавав землеробні інструмен- 
ти, виготовлені у власній майстерні, 

і саджанці кращих сортів винограду, 
вирощених на своєму хуторі. На хуто- 
рі ріс фруктовий сад, описаний на поч. 
1880-х. В Одес. іст.-краєзнавчому му- 
зеї зберігається план хутора (Хо59, 50 
дес.), складений 13.11.1834 Будівель- 
ним комітетом Одеси (див. Одеські 

заміські хутори 1 плани 226). Власник 
хутора відомий ще й тим, що 1340 він 

відкрив поблизу Сухого лиману, на 
землях кол. Клейнлібенталь, кар'єр 
для добування дикого каменю, яким 

мостили вулиці Одеси. Планував на 
свої кошти збудувати підвісні мости 
через Сухий лиман 1 р. Акаржу. 
ГАТРІ (Гутрі, Гютрі) Мері (Сийгіе 
Магіа, ХМП - ХІХ ст.) - етнограф. 

Книга Мері Гі атрі. 1802 р. 



Народилася в Англії, певний час меш- 

кала в Росії, де виконувала обов'язки 
дир. Смольного їн-ту благородних 
дівчат. Дружина Метью Гатрі, члена 
Корол. тов-ва природничих наук в 
Лондоні. 1795 побувала в Овідіопо- 
лі, де зафіксувала знахідку, так звану 
«Овідія гробницю». 
Сиїкіе М.А. А Тоиг Регіогтед їп Бе Уеаг5 
1795-6, ШргоцяБ Фе Таппаа, ог Стітаеа, Ше 
Апйепі Кіпедот ої Возрроги5, ре Опсе- 
ромегіці Керибіс ої Таийгіс СРрег5оп, апа 
АП Фе Офег5 оп ре Могії Зроге ої Ше 
Бихіе, Седед о Кизб5іа Бу Ше Реасе ої 
Каїпагаді апа Уаззу. - І.опдоп 1802. 

оіннаннвни Віктор Вікто- 
- рович (нар. 

10.10.1927, 
|Костюковичі 

|! Мінск. обл.) - 
передовик ви- 
робництва. Піс- 
ля курсів при 
МТС (1944) 
почав працюва- 
ти  тракторис- 
том підсобного 
госп-ва Одес. 

залізниці (1944-1945, Новоградківка). 
Після армії (1945-1952), очолив бри- 
гаду трактористів р-пу «Дністров- 
ський» (1954-1989), яка здобувала 
високі врожаї і мала репутацію однієї 
з кращих в Одес. обл. та Україні. Вий- 

шовши на пенсію (1998), працював 
помічником бригадира, охоронцем у 
тракторній бригаді. Нагородж. орде- 
нами Леніна (1971) і Жовтневої рево- 
люції (1974), медаллю «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна» (1970), 
бронзовою (1969) і срібною (1973) 
медалями ВДНГ СРСР, знаком «Пере- 
можець соц. змагання» (1973), почес- 
ними грамотами. 
ГЕДІГОЛЬДОВА ВЕЖА - серед- 
ньовічна кам'яна споруда. Історик 
Ф.К. Брун вважав, що свого часу вона 
височіла по лівий бік Дністра, десь 
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поблизу сучасних Маяків 1 могла бути 
вежею-маяком. Ця думка базується на 
повідомленні Г. де Ланноа (1421), що 
для її будівництва подільський старо- 
ста Гедігольд (Юрій Гедігольд Галі- 
гінович, звідки й назва), надіслав 12 
тис. люду 1 4 тис. возів з каменем. Але 
ж у цьому повідомленні йдеться не 
про вежу, а про замок, який, на думку 
історика М.С. Грушевського міг бути 
Чорним містом (Чорноградом), про 
який згадують польські документи 
1442 («Стагпіє?тай, бі Дпіебіг Пимій5 
дісіш5 таге іпітаї»). На картах Г. Бо- 
плана 1 Г.Сансона літерою «Н» з на- 
звою -- «С7агпе» позначено його руїни 
(карта 3). І.В. Сапожников вважає, 
що місце розташування замку Геді- 
гольда, слід пов'язувати не з Маяка- 
ми, а з Кочубійовим (майбутнім Ха- 
джибеєм 1 Одесою), вперше згаданим 
як хлібний порт за шість років (1415) 
до описаної у Г. де Ланоа події. 
Брун Ф. Путешествия и посольства госпо- 
дина Гилльбера де Ланнуа, кавалера золо- 
того руна, владельца Санта, Виллерваля, 
Троншиена, Бомона, Вагени; в 1399-1550 
годах // ЗООЙД. - 1853. - Т. ПІ; Грушев- 
ський М.С. Історія України-Руси. - Т. 4- 
К., 1991. ; 
ГЕНУЕЗЬКІ КОЛОНИ  (фак- 
торії) - торговельні центри купців 
італійського м. Генуї (ХШІ-ХУ ст.) в 
Причорномор'ї та Криму. Засновані з 
підтримкою Візантійської імперії, щоб 
монополізувати торгівлю на Чорному 
морі та переграти конкурентів з Вене- 
ції. 1266 представник Золотої орди в 
Криму Мангу-хан передав генуезцям 
фортецю Кафа (суч. Феодосія), що ста- 
ла центром їхніх кол. Найближчими до 
суч. території Овід. р-ну були генуєезь- 
кі кол. Монкастро і Джінестра. 
ГЕОРГІЇВКА назва німецької 
кол. Марієнталь з 1896 по 1916 
(карти 29, 30а), перейменованої на 
честь сина рос. імп. Олександра ПІ, 
великого князя Георгія (09.05.1871- 



10.06.1339). На 1396 у селі 146 дворів 
1 996 мешканців (481 чол. 1 485 жін.) 
і римо-католицька церква; школа на 
165 учнів (48 хлоп. 1 ЗІ дівч.) 1 крам- 
ниця. До міста Одеси - 25 верст, до 
залізн. стан. Одеса - 22 версти, до па- 
роплавного причалу Одеси - 28 верст, 
до центру волості (Маріїнського) - 9 
верст. На 1916 -- 138 дворів 1 1522 
мешканці; церковно-приходська шко- 
ла, вапнякова піч, 13 ремісн. закладів, 

три лавки. 
ГЕРНЕТ рака ві Олексан- 

дрович (1870, 
1 Одеса - 1929, 
1 там само) - хі- 
-| мік, перший за- 

у відувач Вино- 
| роб. стан- 
ції (див. 
Таїрова ін-ту). 
1892 року, був- 
ши студентом 
Новоросій- 
ського у-ту, 

потрапив під арешт за револ. діяль- 
ність. 1398 склав екзамени екстерном. 
Працював в Одес. муніципальній 
лабораторії (з 1898), зав. лаборато- 
рією (1908). Брав участь у рев. поді- 
ях 1905-1907, за що був звільнений 
(1910). Очолив Виноробну станцію 
(1910), був заст. В.Є. Таїрова з наук. 
роботи (1918-1929). Співпрацював із 
журналом «Вестник виноделия» (з 
1899). Редактор 1 автор більшої части- 
ни книжки «Руководство к исследо- 
ванию виноградного вина», збірника 
«За 20 лет работью Винодельческой 
станции (1905-1924)». Читав лекції з 
екохімії на Вищих курсах виноградар- 
ства і виноробства, викладав хімію 1 
товарознавство в торг. школі та Одес. 
комерц. уч-щі (1900-1915), провадив 
курс виявлення фальсифікації харчо- 
вих продуктів, читав публічні лекції 
у вечірніх школах, на виставках. За- 

хоплювався метеорологією, хХімією, 

знав і пропагував есперанто. Автор 
понад 80 наукових статей. 
пло редора архишвна нар. 

ща 14.09.1940, 
г Стара-Цари- 

я чанкаБілгород- 

-- Дністр. р-ну) - 
передовик 
виробництва. 
Закінчила 
Білгород- 

Дністр. с.-г. технікум. Працювати по- 
чала 1954-1957 дояркою к-пу «Прапор 
Леніна» (Білгород-Дністр. р-ну). За- 
кінчивши однорічну Одес. обл. шко- 
лу майстрів с.-г., працювала дояркою 
(1958-1964), бригадиром  рільників 
(1964-1985) і виноградарів (з 1985) 
у р-пі «Перемога». Учасник двох 
ВДНГ СРСР. Була депутатом Велико- 
дол. селради. Нагородж. почесними 
грамотами. 
ГИРЛО -- дельтовий рукав річки; 
протока, що з'єднує лиман з морем. 
Поблизу території Овід. р-ну є Ца- 
реградське гирло Дністровського 
лиману, а до сер. ХХ ст. неподалік 
Бугазу існувало Очаківське гирло. 
ГІНКУЛ Данило Мусійович 
(1764 - 03.09.1935, Овідіополь) - свя- 
щеник, протоієрей Овід. соборної Св. 
Миколая церкви (1793-1333). Похо- 
див з Молдови. Від дружини Ксенії мав 
дітей Григорія, Якова 1 Єлизавету. 
ГІНКУЛОВ Яків Данилович 
(1800 або 1807, Овідіополь - 1870) - 
молдавський педагог, філолог, діяч 
просвітн. руху в Бесарабії. Син свя- 
щеника Данила Гінкула. Закінчив 
семінарію в Кишиневі (1821), ви- 
кладав у пансіоні для дворянських 
дітей. Після перебування у Санкт- 
Петербургу гшчолив у Кишиневі 
першу ланкастерську школу (1824); 
створював початкові навч. заклади 
в Бесарабії, підготував ланкастер- 



ські таблиці для І класу. Працював у 
Міністерстві іноземних справ (1830- 
1365), паралельно з 1839 по 1858 очо- 
лював кафедру валахо-молдавської 
мови С.-Пб. ун-ту. Єклав «Начерта- 
ние правил валахо-молд. граммати- 
ки» (1840), «Собр. соч. и переводов 
в прозе и стихах для упражнения в 
валахо-молд. язьшке..» (1340). Крім 
того, надрукував «Вьіводь!т из валахо- 
молдавской  грамматики»  (С.Пб., 
1847) 1 «Карманная книжка для рус- 
ских войнов в походах по княжествам 
Валахиий и Молдавий» (С.Пб., 1854). 
ГІНКУЛОВА Єлизавета Да- 
нилівна (1809, Овідіополь  -- 
21.12.1831, Одеса) - дочка свяще- 
ника Данила Гінкула. З 30.01.1827 
- дружина службовця (столоначаль- 
ника) Одес. карантину, колезького 
асесора (1326) і титулярного радни- 
ка (1829) О.К. Гончарова (1797/1801- 
1833). Рано померла. На її смерть чо- 
ловік склав епітафію: «Твой - в не- 
бесах бессмертньгй дух, / а прах сей 
камень покрьгває". / Кто ж без тебя, 
мой мильй друг, / меня в сей жизни 
утешаєт / ... / Однитобой рожденнье 
сьнь - твой образ драгоценньй». 
Дітей Єлизавети - Федора 1 Степана 
спочатку виховували її батьки, а по 
їхній смерті - родич Г.І. Юрескул. 
Старший син Ф.О. Гончаров (1830- 
1902) став ген.-майором, менший -- 
С.О. Гончаров (1831-1912) - ген. від 
інфантерії, член Військ. ради Рос. 
імперії. 
ГІРИБУРЗИНА - див. Бузиновате. 
ГЛЄБОВ Віктор Сергійович 
(22.12.1906, Іжевськ - 30.09.1985, Во- 

ронеж) - ком. 27 СД 8 гв. армії, ген.- 
майор. Народився у селянській сім'ї. 
Закінчивши 9 класів, працював на 
стан. Ктіров. У РСЧА з 1928. Служив 
на Далекому Сході, учасник конфлік- 
ту на КВЖД. Закінчив піхотні курси 
(1930), ком. рою, роти, нач. штабу. В 

| 1938 взяв участь 
у боях біля 
оз.Хасан. 1941 

закінчив Вій- 

ськову академію. 

В червні-жовтні 
1941 нач. штабу 
242 СД 30 армії 
на Захід. фрон- 
ті; нач. штабу в 
групі військ ген. 

М. Хоруженка З липня 1942 під Ста- 
лінградом очолив 27 гв. СД 62 армії 
(перейменовану на 8 гв.) Південно- 
Захід. фронту. Дивізія дійшла з боями 
до Берліна. У квітні 1944 визволяла 
Одесу й Овідіополь. 29.05.1945 при- 
своєно звання Героя Радянського Со- 
юзу. Після війни закінчив Академію 
Генштабу. 1959 вийшов у запас ген.- 
лейт. Мешкав у Воронежі. Нагородж. 
двома орденами Леніна (1945, 1953), 
орденами Червоного прапора (4), Су- 
ворова П ст-ня, Кутузова П ст-ня, Бог- 
дана Хмельницького П ст-ня, Вітчиз- 

няної війни І ст-ня, Червоної Зірки, 
медалями. ШПочесний кгромадянин 
Овідіополя (1979). 
ГЛУШЕНКО Віталій Павлович 

( на р . 
19.05.1950, 
Йосипівка) - 
господарник, 
громадський 
діяч. Закінчив 
Петров. с.-г. 
тех-м (1972), 
Одес. с.-г. ін-т 
(1933).  Пра- 
цював брига- 

диром трактористів, керував відділ- 
ком р-пу «Петродолинський» (ім. 
ХХУ з'їзду КПРС, 1988). Першим 
перейшов на госпрозрахунок, досяг 
рекордних результатів (горох - 50,6 
ц з га, кукурудза на силос - понад 
400 ц з гатаїн.). Очолив Петродол. 



сільраду (1989-1990, 1993-2002). 
Багато уваги приділяв соціально- 
му розвиткові села, провів інвен- 
таризацію земель, виготовив про- 
ект забудови села, першої черги 
спорудження школи (реконструк- 
ція спортзалу 1 будівництво нової 
котельні 2000-2002). Підтримував 

культурне життя (творчі вечори, 
робота духового оркестру, спортив- 
ні змагання тощо). Нагородж. меда- 
лями, почесними грамотами, пере- 
можець район. програми «Людина 
року Овідіопольщини -2000». 
ГЛУШЕНКО (Кошман) Ольга 

Олексіївна 
( на р . 
01.03.1953, 
Вовковинці 
Деражн. р-ну 
Хмельн. обл.) - 
культурний 
працівник, бі- 
бліотекар. На- 

Й. вчалась у Ве- 
М --» ликодол. СП 
Хо1. З 1965 живе в Петродолинсько- 
му. Закінчила Тирасп. пед. ін-т ім. 
Шевченка (1980). Працювала в Пе- 
тродолинській ЗОШ (з 1970), а по- 
тім стала зав. сільською бібліотекою 
(1983-2009). Була ініціатором тісної 
співпраці зі школою, БК, місцевою 

владою. Залучала до роботи в біблі- 
отеці людей різного віку, організову- 
вала зустрічі з інтересними людьми, 
працювала з дитячим фольклорним 
гуртом. Особливу увагу приділяє 
краєзнавству. Розшукала і зберегла 
цікаві історичні матеріали. Понад 10 
років поспіль перемагає в районному 
конкурсі «Бібліотекар року». Воло- 
дар 1 премії програми «Людина року 
Овідіопольщини-2005» в номінації 
«Діяч культури». Нагородж. медаллю 
«За працю і звитягу» (2008), почесни- 
ми грамотами. 
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ГЛУШКО Володимир  Єгоро- 
вич (нар. 
04.05.1938, 
Хмельниць- 
кий) - передо- 
вик  виробни- 
цтва. Трудову 
діяльність роз- 
почав столяром 
уХмельницько- 
му (1954-1957). 
1957 переїхав 
до Овідіополя і 

працював водієм (1957-1993), охорон- 
цем (1998-2004) у к-пі ім.Дзержин- 
ського. Нагородж. медаллю «Ветеран 
праці» (1989), значками «Переможець 
соц. змагання (1973, 1979), «Ударник 
Х п'ятирічки», почесними грамотами. 
ГЛУХОВСЬКА Валентина 

Павлівна 
(13.01.1929, 
Йосипівка 
Вільшан. р-ну 
Кіровогр. обл. -- 
03.02.2005, 
Миколаївка) - 
агроном 1 педа- 
гог. Після шко- 
ли закінчила 

агрономічний ф-т Кишинів. с.-г. ін-ту. 
Працювала зав. парткабінетом у Та- 
тарбунарах. Закінчила Одес. ВИШ. 
1960-1987 - дир. Миколаїв. шко- 
ли Овід. р-ну. З її ініціативи збу- 
довано новий навч. корпус школи, 
спортзал і майстерню, а 1968 на 
подвір'ї школи відкрито пам'ятник 
воїнам, які загинули під час визво- 
лення Миколаївки (1944). Була де- 
путатом Микол. сільради. Вийшов- 
ши на пенсію, працювала секр. пар- 
торганізації та гол. профкому к-пу 
«Україна». Нагородж. медаллю 
«Ветеран праці», знаком «Відмін- 
ник освіти», грамотами районного 
та обласного відділів освіти. 



ГОЛОВАТИЙ Антін Андрійо- 
вич (1732 за ін- 
шими 1744, Біли- 
ки, Кобеляц. со- 
тні Полтав. пол- 
ку - 28.01.1797, 
Камишеван) - ко- 
зацький ватажок, 

один із  засно- 

вників |  Чорно- 
мор. козацько- 

го війська. На- 
родився у сім'ї 
малоросійського 
старшини. Дістав 
домашню  о0сві- 

ту, потім навчався в Київ. семінарії, 

якої не закінчив, записавшись 1757 

у козаки Запорозької Січі (Васю- 
ринський курінь). З 1762 - курінний 
отаман, полковий старшина (1764), 
писар Самарської паланки (1771). 
По знищенні Запорозької Січі (1775) 
А.Головатий дістав чин капітана в 

рос. армії і чималий земельний наділ. 
Напередодні  російсько-турецької 
війни 1787-1791 разом із Сидором 
Білим і Захаром Чепігою збирав 
«військо Вірних козаків», згодом пе- 
рейменоване на Чорноморське. Як 
нач. козацької гребної флотилії брав 
участь у штурмі Хаджибея, Ізмаїла, 
Килії. По війні мешкав у Слободзеї, 
де розміщувалася канцелярія Чорно- 
морського козацького війська. Мав 
кілька хуторів 1 рибальські промис- 
ли на Дністрі й Кучургані. Після 
указу Катерини П про переселення 
козаків з Очаківської області А. 
Головатий очолив депутацію (1792) 

до імператриці, щоб отримати «гра- 
моти» на виділені війську нові зем- 
лі. Активний учасник переселення 
козаків на Кубань (1793). Під його 
керівництвом поставлено 40 пер- 
ших куренів «військового містеч- 
ка» - Катеринодара (суч. Красно- 
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дар). Після смерті 3. Чепіги при- 
значений отаманом Чорномор. вій- 
ська, але сам А.Головатий про це не 
дізнався, бо перебував у Перському 
поході, де помер на о.Камишеван у 

Каспійському морі. 
ГОЛОВСЬКИЙ Сергій  Ва- 

сильович 
(18.02.1895, 
Богородицьке, 
нині Тульської 
обл. 24.10. 
1975, Перм) - 
військовий, 

ген.-майор. 
Служив у ро- 
сійській армії з 
1915. Закінчив 
Оренбурзьку 

школу прапорщиків (1916), учасник 
Першої світової війни на Південно- 
Західному фронті, підпоручик, ком. 
роти. В Червоній армії з червня 1918. 
Закінчив Тверські кав. курси вдоско- 
налення командного складу (1918), 
вищу школу в Петрограді (1920). 
Учасник громадянської війни на 
Південному фронті, в боях з басма- 
чами -- ком. рою, ескадрону, нач. пол- 
кової школи. Згодом нач. штабу і ком. 
кавполку, слухач (до 1930) і викладач 
тактики кав. курсів удосконалення 
командного складу РСЧА в Новочер- 
каську. В роки ВВВ ком. 37 КП, 70 
КД, кав. групою у складі 30 1 110 кав- 
дивізій, ген.-майор і ком. 30 кавдивізії 
(1943). Під час визволення Одеси 30 
КД у ніч з 8 на 9 квітня прорвалась 
через Петерсталь 1 Марієнталь на 
Болгарку і Татарку. Вранці 10 квіт- 
ня кавалеристи перекрили ворогові 
дорогу на Кароліно-Бугаз у районі 
Сухого лиману. З 1Ї по 14 квітня ди- 
візія, разом з іншими частинами ви- 
зволила узбережжя Чорного моря від 
Сухого до Дністр. лиманів. Ком. 4-1Ї гв. 
Кубанського козачого КК (05.11.1944- 



08.04.1945). Після війни був ком. 1-го 
гв. КК, прослухав курс Вищої військо- 
вої академії ім.Ворошилова (1946). 
Після цього - заст. нач. Вищої офіцер- 
ської кав. школи ім.Будьонного, заст. 
ком. 1 гв. стр. корпусу, ком. 19110СК. 
В запасі з 1955. Нагородж. орденами і 
медалями СРСР. 
ГОЛОВЧИЦЬ 

- 

(Пономаренко) 
Тетяна По- 

12.01.1921, 
Білгород-Дніст- 
ровський)--учас- 
ниця ВВВ. Разом 

з батьками пере- 
їхала до ОВіді- 
ополя де закін- 

| чила початкову 
школу (1937). 
Працювала бух- 
галтером  рай- 

споживспілки. На початку ВВВ закін- 
чила 6-мі-сячні курси сандружинниць 
і стала санінструктором Овід. вини- 
щувального б-ну, згодом 25 Чапаєв- 
ської дивізії. Учасник оборони Оде- 
си. Під час боїв за Севастополь була 
поранена 1 потрапила в полон. З 1942 
по 1945 - в'язень фашистського кон- 
центраційного табору Равенсбрюк. По 
війні працювала мотористкою побут- 
комбінату Білгорода-Дністровського 
(1945-1976). Активний учасник клубу 
ветеранів «Бойові подруги». Наго- 
родж. орденами Великої Вітчизняної 
війни П ст-ня (1985), За мужність ПІ 
ст-ня (1999), медалями «За перемогу 
над Німеччиною» (1945) «За оборону 
Одеси» (1966), «За оборону Севасто- 
поля» (1966) та ін. 
ГОЛОД 1921-1923 років - перший 
масовий голод, наслідок розрухий еко- 
номічного хаосу після громадянської 
війни та посухи на півдні України. 

20.11.1920 волревком Грослібентал. 
(Маріїнської) волості мав здати за но- 

рфирівна (нар. 
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г М 

Жертви голоду 

1921-1923 рр. 

вою розкладкою 6258 пудів 15 фунтів 
пшениці, 3629 пуд. 27 фунтів ячменю, 
2326 пуд. 30 фунтів вівса, 5060 пуд. 
12 фунтів кукурудзи 1 401 пуд проса. 
У більшості госп-в взимку 1919-1920 
майже усі посіви озимої пшениці за- 
гинули. Їх навесні пересіяли, а ярових 
геть не сіяли - не мали зерна. Отже 
виконати розкладки не змогли. На 
початку лютого 1921 продзагони на 
чолі з волосними п'ятірками почали 
«похід на куркуля»: вилучали всі про- 
дукти, в тому числі Й насінне зерно, 
забирали реманент, одяг і білизну. 
Навесні 1921 більшість сіл Поволжя, 

Кавказу й України не мала чим сіяти, 
а через посуху не вродили озимі. В 
Одес. 1 Тирасп. повітах голод почав- 
ся восени 1921, коли практично весь 
зібраний врожай вивезли до Росії на 
потреби голодуючого Поволжя. Ра- 
зом з тим збирали податок на худобу, 
який по Маріїн. волості на 19.12.1921 
виконали на 10090 (6739 пудів м'яса 
1 10715 штук курячих яєць). Напри- 
кінці 1921 в селах Одес. повіту (в 
межах суч. Овід. р-ну) голодували 
і потребували допомоги 19042 чол. 
(майже 709» населення). У Маріїн. 
волості таких було 14409, відповідно 
по селах: Санжійка - 635, Клейнлі- 

бенталь - 1434, Францфельд - 319, 
Йозефсталь -- 1488, Нейбург - 429, 
Роксолани - 688, Марієнталь - 249, 

Грослібенталь - 3000, Барабой -- 160, 
Олександергільф - 539, Бугове- 317, 
Люстдорф - 366, Кароліно-Бугаз - 
225, Калаглея - 3690, Арнаутське -- 
370 (станом на 12.12.1921 голодувало 

Ф. Нансен 



556 дорослих 1 392 дитини, із них 150 
дорослих ще могли протриматися до 
кінця року, 20 хворіли на голодний 
тиф, 60 мали цингу, розлади шлунку, 
120 непритомніли з голоду, 126 вибу- 
ло в пошуках хліба). У Дальн. волості: 
Татарка - 640, Сухий Лиман - 273. 
В Овід. волості: Дальницькі хутори - 
491, Овідіополь - 2841 (21.12.1921 
газета «Більшовик» повідомила про 
705 голодуючих сімей - 3031 осо- 
ба). У Фрейдентал. волості: Петер- 
сталь - 412. Окремі випадки смерті 
від цинги і черевного тифу фіксують 
газети: в Маріїн. інвалідному домі 
(20 осіб), Олександро-Арнаутській 
вол. (2 - Пилип Мускаті 1 Трофим 
Михайличенко), такі ж випадки були 
в інтернаті та по селах (Більшовик. -- 
27.12.1921. - Хо13). В Олександрівці 
сім'я Олени Критіко (6 дітей) мешка- 
ла в холодній будівлі, а діти сиділи з 
опухлими животами, мали усі озна- 
ки цинги й постійно плакали: «мамо, 

дай хліба». На березень 1922 в Овід. 

волості голодувало 3354 чол. (2050 
дітей). Голод набув катастрофічних 
масштабів, у Дальницькій волості 

(Великому  Дальнику) зафіксовано 
випадок людоїдства. Більшовицьке 
керівництво розгубилося, до серед- 
ини 1921 голоду не визнавало й про 
допомогу не думало. Вирішальну 
роль у порятунку голодних відіграли 
добродійні організації - Міжнародна 
Спілка допомоги дітям (керівник -- 
Фрітьоф Нансен) та Американська 
адміністрація Допомоги (АКА), на 
чолі з президентом США Г. Гувером. 
Вони скерували тисячі тонн продо- 
вольства, медикаменти й одяг до охо- 

плених голодом регіонів радянської 
Росії й України. Згідно зі звітом упо- 
вноваженого АКА Джона Г.Хейнеса, 

влітку 1922 територія суч. Овід. р-ну 
ввійшла до так званого «Району Мо1» 
(центр - стан. Акаржа) - через яку 
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йшла допомога. В Маріїн. волості дія- 
ли три їдальні (на 39 нас. пунктів) для 
17696 голодних дітей (одна з них на 
х.Терновому). Протягом липня 1922 
для дорослого населення виділено 
12000 прод. пайків. Даних про кіль- 
кість померлих в Овід. р-ні під час го- 
лоду 1921-1923 нема, але за спогада- 
ми, це був найважчий голод в історії 
регіону. Так, М.Є. Єфанова-Шведенко 
(Надлиманське) згадувала: «Селяни 
майже все своє майно продали або 
виміняли на харчі; вони так зубожіли, 
що не мали чим 1 підперезатися - кру- 
тили собі перевесла; люди помирали 
часто...». Г.О.Сіла (Міщенко, Прили- 
манське) переповідала те, що чула од 
матері: «Більшість померлих ховали в 
ряднах; бувало, що люди пропадали; а 
з моєї рідні по матері - Крамаренків з 
14 дітей вижило тільки п'ятеро...». 
ГОЛОДОМОР 1932-1933 років - 
другий масовий голод, що охопив 
мало не всю територію України (крім 
зах. обл. та Бесарабії) 1 спричинив не- 
бувалі людські втрати. Це був «орга- 
нізований голод», оскільки політичні 

фактори тут переважали. Насампе- 
ред це було нищення селянства «як 
класу» через спустошливі хлібозаго- 
тівлі, насильницьку колективізацію 
з розкуркулюванням (див. Репресії). 
Все разом докорінно змінило устрій 
життя селянства, завдало йому вели- 
чезних збитків. Зникли десятки тисяч 
продуктивних  госп-в, скоротилося 
поголів'я худоби. К-пи не могли ви- 
робити достатньої кількості продук- 
тів, а держава вимагала збільшення 
їх постачання містам. 1931-1932 мало 
не в усіх к-пах продовольство вилуча- 
ли примусово. Перші ознаки голоду 
стали відчутні уже 1931. Хоч 1932 був 
урожайним і плани здачі зернових к-пи 
Спартаківського і Одес. р-нів пере- 
виконали, наприкінці 1932 і на почат- 
ку 1933 спец. комісії провели в к-пах 



вилучення всіх насіннєвих фондів, а в 
колгоспників - зернового авансу (1590 
урожаю). Пк голоду припав на зиму- 
весну 1933. За свідченням очевидців 
із Калаглії: «В селі не було ані птиці, 
ані живності, ні кішок, ні собак - все 

поїли люди, а в сусідів померлого від 

голоду батька з'їли його діти...» (А.Г. 
Колісниченко-Верховод); «як помер 
братик, пам'ятаю погано, а от се- 

стричку мертву, що на столі лежала, 
пам'ятаю добре: було їй місяців 10- 
П...» (К.А. Приходько-Зацепилова). 
Мешканців прибережних сіл рятував 
Дністр. лиман, де можна було вило- 
вити якусь рибину або знайти їстівну 
рослинність. Приміські села рятувала 
їх наближеність до Одеси з її торгів- 
лею та обміном. Кількість загиблих 
від голоду 1932-1933 в Овід. р-ні ви- 
значити сьогодні неможливо. Згідно 
зі списками сільрад 1 районного від- 
ділу РАЦС, померлих з ознаками го- 
лоду 1932-1933 було всього 82 особи. 
Масштаби голоду та його міжнар. ре- 
зонанс примусили керівництво СРСР 
дещо змінити економічну політику 
стосовно українського села. Посту- 
пово к-пи міцнішали, почалося Хоч 

якесь стимулювання праці, селянам 
дозволили мати особисті госп-ва. 
ГОЛОД 1946-1947 років - третій 
масовий голод у краї. Причини: осла- 

блення господарств, що не встигли ще 

як слід оговтатися після колективіза- 
ції; наслідки війни - нестача робочих 

рук, техніки, тягла; масове вивезення 
зерна за кордон з політичних мірку- 
вань; прискорене створення хлібного 
резерву на випадок нової війни; збіль- 
шення податкового тиску на населен- 
ня паралельно зі зниженням платні 
та зростанням цін. Під час ВВВ села 
Овід. р-ну зазнали збитків на суму 
157968738 крб.; а втрати селян стано- 
вили ще 87648 руб. - прямі податки, 
штрафи 1 контрибуції окупантів (не 
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враховані німецькі і приміські села). 
Поза тим лежали перелогом і не дава- 
ли врожаю землі спустошених німець- 
ких сіл (див. Переселення причорн. 
німців). Люта зима 1946 1 посушли- 
ва весна 1947 довершили справу: на 
півдні України загинули посіви ози- 
мих і ярових культур (7090). В Овід. 
р-ні середня врожайність становила 
всього 7,2 ц з га. Для 16 к-пів того- 
часного р-ну встановили план хлібоз- 
дачі 10200 ц, але вони виконали план 

лише на 257 (2163 ц). Селяни за рік 
одержали в середньому тільки по 23 
кг зерна. Малі врожаї з присадибних 
ділянок і нестача кормів для власної 
худоби позбавили селян хоч якогось 
харчування. 05.08.1946 Овід. райрада 
повідомила: «...в кращих колгоспах 
району колгоспники не мають хліба, 
щоб прогодувати сім'ї». У к-пі «Чер- 
воний степ» (Барабой) 171 чоловік 
не виробили мінімуму трудоднів, 45 
шукали заробітків на підприємствах 
Одеси, на залізниці та в радгоспах, де 

робітникам давали стабільну пайку. 
Така ж ситуація була в інших к-пах. 
Тільки не дуже просто їм це було 
зробити: безпаспортні селяни не мо- 
гли влаштуватися десь поза власним 
селом. У березні 1947 голодуючим 
Овід. р-ну виділено 25 т продовольчої 
позики, з умовою її повернути після 
жнив з 1095 надбавкою. Визначено 
денні норми хліба (з муки навпіл із 
меленим просом): для колгоспників, 
що працюють у полі - 400 грамів, 
на інших роботах - 250 грамів; ді- 
тям 1 непрацездатним - 200 грамів. 
На 04.03.1947 у 16 к-пах р-ну (без ні- 
мецьких сіл, де тільки ще створювали- 

ся радгоспи) голодувало 5044 із 8421 
осіб (майже 6096). В господарствах 
Овідіополя: ім.Дзержинського - 430 
із 754, «Політвідділ» - 320 із 649, «І 

п'ятирічка» - 390 із 72; Калаглії: 
«Іскра» - 600 із 1481, «ПІ інтернаці- 



онал» - 260 із 542; Єфимівки: «Чер- 
вона Україна» - 150 із 183; Роксолан: 
«Червоний інтенсивник» - 9830 із 
1043; в Кароліно-Бугазі: «Червоний 
прикордонник» - 200 із 279; Дальни- 
ка: ім.Петровського - 330 із 449; Гри- 
бівки: «Червона зірка» - 250 із 309; 
Санжійки: «9 Січня» - 200 із 297; Іл- 
лічівки: «Шлях Ілліча» - 300 із 462; 
Малодолинського: «ім. Петровсько- 
го» -- 400 із 718; Барабоя: «Червоний 
степ» - 90 із 179; Иосипівки: «Нове 

життя» - 94 із 157. Зустрічалися ви- 
падки голодної смерті. За спогадами 
К.П.Грекової (Кароліно-Бугаз), на 
х.Терновому померли майже всі чо- 
ловіки. Мешканці сіл, які ще мали 

якусь одежину чи ковдри, важачи 
життям, переходили кригою Дністр. 
лиман, щоби обміняти їх на харчі. 
Голод змусив населення вдатись до 
крадіжок на пунктах «Заготзерно». 
Газета «Сталінець» у липні-вересні 
1946 1 1947 повідомляла про «краді- 
їв», які дістали строки ув'язнення від 
3 до 8 років із конфіскацією майна. 
Восени 1947 держава виділила зерно- 
ві позики, колгоспи вчасно обсіялись. 

У грудні того ж самого року скасова- 
но карткову систему на продукти хар- 
чування. 1948 природні умови дали 
змогу к-пам виправити становище. 
Мешканці Овід. р-ну твердять, що го- 
лод 1946-1947 за наслідками був поді- 
бним до голоду 1921-1923. 
ГОЛОКОС Т - як система нищення 
євреїв німецько-румунськими окупа- 
ційними військами під час ВВВ мав 
місце на території краю. На початку 
війни із Бесарабії до Одеси втекли 
тисячі євреїв, в тому числі більшість 
єврейської громади Овідіополя. Піс- 
ля вступу до селища 18.09.1941 ру- 
мунських частин, тут разом з україн- 
цями Г. Параскевою 1 В. Назаровим 
розстріляли Якова Погрожельського, 
Якова Ворцеля, Купермана, П. Брод- 
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ського 1 В.Целлера. Захопивши Одесу 
16.10.1941 окупанти Зігнали тисячі 
євреїв до складів по Дальницькій до- 
розі. Частину з них розстріляли у хліб- 
них складах і біля Великого Дальника 
в протитанкових ровах (історики на- 
зивають 16-19 1 22 тис. жертв), інших 
відправили до табору в Доманів. р-н 
(нині Микол. обл.). Ще біля 25 тис. 
євреїв 23.10.1941! спалили в артиле- 
рійських складах по Люстдорфській 
дорозі. В той же час страти євреїв про- 
водилися біля с.Татарка. За даними 
дослідника Л.Дусмана, тут загинули 
щонайменше 479 осіб. Історики голо- 
косту вказують, що лише 1941-1942 в 
Одесі загинуло понад 35 тис., ав усій 
Трансністрії - до 250 тис. євреїв. 
ГОЛЬДФАРБ Семен  Михай- 

лович (нар. 
09.08.1932, 
м. Нова Одеса 
Микол. обл. - 
05.10.1997) 
організатор 
виробництва. 
Закінчив Одес. 
технікум на- 
фтової та газо- 

вої промисловості. Трудову діяльність 
розпочав з посади виконроба в «Між- 
колгоспбуді»: будував у Новій Долині, 
Петродолині та інш. населених пунк- 
тах р-ну (1953-1970). Працював на- 
чальником Овід. райкомунгоспу (1970- 
1997). Вивів організації на перше місце 
в області у своїй галузі. Доброчинець: 
допомогав ЦРЛ, школі і дитячим сад- 

кам Овідіополя. Мав почуття гумору. 
Нагородж. медаллю «Ветеран праці», 
значком «Відмінник комунального 
господарства», почесними грамотами, 
пам'ятними адресами. 
ГОМЕНЮЄК Валентина Михай- 
лівна (нар. 08.03.1947, Овідіополь) - 
керівник місцевого  самоврядуван- 
ня, громад. діяч. Закінчила філол. 



(1982) 1 юрид. 
ф-ти (1938) 
(Одес. ун-ту 
ім.Мечникова. 
Працювала в 
Овід. РК КПУ 
(1975-1982). 
Овід.  селищ- 
ний голова з 
1982. Доклала 

чимало зусиль 
до розбудови селища, виконання про- 
грам соц.-екон. розвитку: закінчилась 
газифікація, оновлені водомережі, по- 
лагоджено дороги й тротуари, стали до 
ладу новобудови соціальної сфери (ба- 
гатоповерхові житлові будинки, Палац 
спорту ім. Дукова, дитячий комбінат 
«Калинка» тощо). Нагородж. орденом 
Кн.Ольги ПІ ст-ня (2007), медалями, 
відзнаками та почесними грамотами. 
РО о Анатолій Олексан- 

дрович (нар. 
08.02.1944, Кі- 
ровоград) - ху- 
дожник. Закін- 

чивши ФЗУ Мо 
працював слю- 
сарем на заводі 
«Червона  зір- 
ка» (1962-1963, 
Кіровоград). УЛ / 

Служба в РА (1963- 1966). Навчався в 
Одес. худ. уч-щі ім.М.Б. Грекова (за- 
кінчив 1970) і на худ.-граф. ф-ті Одес. 
пед. ін-ту ім.К.Д. Ушинського (за- 
кінчив 1982). Вчителі - М.М. Божій, 
В. Гегомян, А.С. Гавдзінський та ін. 

Художник-оформлювач к-пу ім.50- 
річчя Великого жовтня, викладач 
малювання у Миколаївській шко- 
лі (1967-1975). За картини «На гар- 
мані» (1971) та «Обід трактористів» 
(1973), має відзнаки Всеукраїнських 
виставок. Працював художником Іл- 
лічівського порту (1975-1984), гол. 
художником (1984-1987), очолював 

правління Одес. художнього фонду 
(1937-1992). Період творчої роботи в 
Овід. р-ні в селах Миколаївка 1 Ка- 
лаглія - 1992-1998. Був гол. художни- 
ком Іллічівська (1998-2008), створив 
творче об'єднання художників цього 
міста. Очолював Одес. обл. орг. Спіл- 
ки художників України (з 2007), про- 
фесор архітектурно-художнього ін-ту 
Одес. академії буд-ва й архітектури (з 
2009). Персональні виставки: Угор- 
щина (Сегед, 1975), Болгарія (Вар- 
на, 1977), Росія (Москва, 1991-1993), 

Італія (Генуя, 1991, Флоренція 19938), 

США (Нью-Йорк, Балтимор, 1993) - 
всього у 18 країнах світу. Иого твори 
є в багатьох музеях України, за кор- 
доном, у приватних колекціях. 2000 
мав виставку в Овідіополі, подарував 
селищу кілька робіт, у тому числі пор- 
трет В.І. Дукова. Випустив три автор- 
ські альбоми. Член Спілки художни- 
ків СРСР (1977). Лауреат обл. премії 
«Твої імена, Одесо!» - художник року 
(2001). Почесне звання «Заслужений 
художник України» (2002). Нагородж. 
грамотками ВР (2003) і Кабміну Укра- 
їни (2009), відзнакою голови Одес. 
ОДА (2008) та їн. 
ГОРДІ (Гордієвський) Іван Якович 

- з (24.11.1853, Овіді- 
ополь -- 1925, Крас- 
нодар) - актор опе- 
ри (бас-фортунато) 
і педагог. Наро- 
ДиИвСяЯ в сім'ї свя- 

щеника Я.Г. Горді- 
євського. У 15866- 
1374 навчався в 
Одес. гімназії. Про- 

тягом 1876-1783 брав уроки співу в 
Петербурзькій консерваторії (клас 
І. Мельникова, В. Самуся і К. Евер- 
гарді). З 1382 соліст Маріїнського 
театру (дебютував у партії Мельни- 
ка - «Русалка» О. Даргомижського). 
У 1885-1890 гастролював в (Італії 



(театр «Манцоні», Мілан). Співав на 
оперних сценах Тифліса (1890-1897), 
Ярославля (1396), Вільно (1902) та ін. 
Перший виконавець партій Боабділа 
(опера «Азра» М. Іполітова-Іванова); 
в Тифлісі - батька Земфіри («Алеко» 
С. Рахманінова). Найкращі партії: 
Сусанін («Життя за царя» М. Глін- 
ки), Мефістофель («Фауст» Ш. Гуно), 
Бертрам («Роберт Диявол» Дж. Ме- 
єрбера), Юлій Цезар («Цар Єгипту» 
Г.Менделя), Гудал («Демон» А. Ру- 
бінштейна). Партнери по сцені: В. За- 
рудна, П. Кошиць, Я.Любін, М. Мак- 
саков та ін. Талант співака цінував П.І. 
Чайковський. З 1903 педагог, проф. 
Москов. консерваторії (1907-1918). 
Серед його учнів - С.Лисенкова, В.А. 
Муравйов, П.І. Словцов. З 1920 ви- 
кладав у консерваторії Катеринодара 
(Краснодара). 
ГОРДІЄВСЬКІ - рід міщан і свя- 
щеників у ХІХ ст. Його засновники 
перебралися до Овідіополя в кінці 
ХУПІ ст. з Поділля. Г.Ф. Гордієв- 
ський (бл. 1787 р.н.) започаткував 
рід священнослужителів. 1816 його 
висвячено в дяки 1 скеровано до 
Царе-Констян. церкви Розаліївки 
Тирасп. повіту. 1319 переведений 
до Овідіополя, де був позаштат- 
ним до 1847. Від своєї дружини 
Параскеви Іванової (бл. 1802 р.н.) 
мав дітей: Івана (бл. 1818 р.н., з 
31.04.1340 - пономар Овід. собор- 
ної Св. Миколая церкви, через 
два роки введений у штат); Якова 
(бл. 1822 р.н., після Херсон. семіна- 
рії 23.11.1847 висвячений у свяще- 
ники, з 27.09.1343 в Овід. церкві); 
Василя (бл. 1825 р.н., 10.12.1847 
призначений дяком до Овід. церк- 
ви); Лева (бл. 1828 р.н.; закінчив 
Одес. учительське духовне уч-ще, 
з 1872 вчитель Овід. церковно- 
приходської школи); Митрофа- 
на (бл. 1837 р.н.) 1 трьох дочок - 

Агрипину (бл. 1827 р.н.), Дарину 
і Мотрону (бл. 1835 р.н.). Відомі 
також овід. міщани ВФасиль Івано- 
вич Гордієвський (нар. 11.04.1858) 
і Сергій Матвійович Гордієвський 
(нар. 25.05.1859, що походив З ін- 
шої гілки роду). За нашого часу в 
Овід. р-ні мешкають нащадки роду 
Гордієвських, серед них О.М. Гор- 
дієвський (Великодолинське). 
ГОРДІЄНКО аю Юхимович 

(21.08.1913, 
Війтівці Бари- 
шів. р-ну Київ. 
обл.-11.04.2008, 
Овідіополь) -- 
майор міліції. 

| Закінчив Пере- 
яслав. зоботех- 
нічний  робіт- 
фак (1933), 3- 
річну школу 

Працював учителем МВС (1951). 
СШ Миколаївки Мелов. р-ну Воро- 
шиловгр. обл. (1933-1935), служив у 
РСЧА (1935-1937). З 1940 - служба 
в НКВЄ: міліціонер, дільничий, по- 
жежний інспектор у Ростов. та Но- 
восибір. обл. (1940-1944). Згодом 
служив у райвідділах Янків., Пісчан., 
Троїцьк. р-нів Одес. обл. (1944-1951). 
Дістав призначення на посаду нач. 
міліції Овід. р-ну (1951-1963). Пока- 
зав професіоналізм у боротьбі зі зло- 
чинністю. Звільнившись, працював 
у місцевих організаціях. Нагородж. 
орденами Вітчизняної війни ПІ ст-ня, 

Червоної Зірки (1954), медалями «За 
перемогу над Німеччиною» (1946), 
«20 років бездоганної служби МВС 
СРСР», почесними грамотами. 
ГОРКОВЕНКО Микола Гри- 
горович (18.12.1935, Яськи Біляїв. 
р-ну - 23.10.1993 Овідіополь) - ме- 
дик. Після навчання в Одес. мед. уч- 
щі Мо та мед. ін-ті (1967), працював 
гол. лікарем дільничних лікарень у 



Болград. р-ні 
(1967-1975 та 
1987-1993), 
гол. лікарем 
Овід. ЦРЛ 
(1975-1987). 
Здобув автори- 
тет професіо- 
нала, організа- 
тора медичної 

справи. Нагородж. медалями, почес- 

ними грамотами. 
ГОРОБЕЦЬ Віталій Пилипович 

(27.01.1937, 
Перегонів- 
ка  Голованів. 
р-ну Кіровогр. 
обл.) - органі- 
затор виробни- 
цтва. Закінчив 
Одес. с.-г ін-т 
(1959), працю- 
вав агрономом 
у Біляїв. р-ні 

(1959-1965), агроном 1 нач. від. Одес. 
консервного заводу (1965-1970). З 
1970 очолив збитковий р-п «Петро- 
долинський». За час перебування на 
посаді дир. у 1970-1974 добився зна- 
чних соц.-екон. зрушень: у с. Петро- 
долинському збудовано дитсадок на 
100 місць, СЦІ на 320 учнів, примі- 
щення сільради, 140 будинків для мо- 

лодих спеціалістів, консервний завод, 

прокладено водогін тощо. З 1975 заст. 
ген. дир. об'єднання «Одесплодоо- 
вочпром», а потім ген. дир. Житомир. 
консервного об'єднання (1977-1930), 
нач. відділ. ВО «Консервпромкомп- 
лекс» (1980-1987). У 1987-2003 дир. 
радгоспу-заводу «Овідіопольський». 
(з 1999 КСП, з 2000 ПП АПО «Овіді- 
опольське»). Протягом названих років 
у с.Миколаївці стали до ладу 120 ін- 
див. житлових будинків, консервний 
завод, підведено природний газ, закла- 
дено 167 га саду 1 27 га плодрозсадни- 

ка. Очолював Микол. сільраду (2003- 
2006). Був депутатом Овід. райради, 
Микол. сільради. Нагородж. медаллю 
«За трудову доблесть» (1973), іншими 
медалями та грамотами. 
ГОРОДЕЦЬКА (Черняк) Сввіт- 

лана  Мико- 
лаївна (нар. 
14.05.1975, 
Овідіополь) -- 
майстер спорту 
(1996).  Закін- 
чила | Ужгор. 
нац. ун-т фіз- 
культури 
(2005). Перші 
кроки в гандбо- 
лі зробила в 3 

класі Овід. школи Хо 1 (тренер В.С. 
Бондаренко). У складі команди Овід. 
ДЮСШ М І стала призером першості 
України серед дівчат (1991), перемож- 
цем Всесоюзних турнірів (1990, 1991) 
та призером турнірів (1938, Москва; 
1989, Рига; 1990, Київ). Професійну 
кар'єру почала в команді ВИЩОЇ ліги 
«Карпати» (1992-2003, Ужгород). Кра- 
щим результатом тут було -- третє місце 
чемпіонату України (1996/1997). Ви- 
ступала за клуб «Гонтовил-Дерички» 
(Угорщина, 2003). Брала участь у зма- 
ганнях «Європейської гандбольної фе- 
дерації», Спартакіади України у складі 
збірної Закарп. області. Капітан коман- 
ди «Карпати» (1999-2003), член збір- 
ної команди України (1999/2000). У 
складі угорської команди - бронзовий 
призер чемпіонату країни (2004/2005). 
Нагородж. знаком «За розвиток регіо- 
ну» Закарпат. ОДА (2003), почесними 
грамотами. 
ГОХШТЕЙН Олександр Григо- 
рович (17.03.1923, Пінськ - 06.10. 
2009, Петродолинське) - агроном. За- 
кінчив Одес. с-г. ін-т (1969). В роки 
ВВВ служив у будівельному загоні, 
навчався у військовому уч-щі. Пра- 



цював  садів- 
ником, брига- 
диром,  керу- 

вав  відділком 

р-пу  ім.ХХУМ 
з'зду КПРС 
(1948-1985). 
В народі діс- 
тав прізвисько 
«Людина-сад»: 

з 8-9 га (1948) площа саду зросла до 
306 га (1981), Вирощувалось близько 
1,5 тис. т фруктів; працювало майже 
2 тис. чол. Керував школою економ. 
наук для садівників. Нагородж. зо- 
лотими (1956, 19538), срібними (1957, 
1965) медалями ВДНГ СРСР, знаками 
переможця соц. змагання, медалями, 
грамотами. Почесний житель Петро- 
долинського (19948). 
зонда мо Анатолій Мико- 

шию» лайович (нар. 
16.09.1938, 
Овідіополь) -- 
виробничник. 
Закінчив Одес. 
с.-г. ін-т (1983). 
Трудовий шлях 
почав з каси- 
ра Овід. рай- 
вузла | зв'язку 
(1958-1960), 

був вантажником Овід. Міжколгосп- 
буду (1960-1961). Очолив  райраду 
ДСТ «Колгоспник» (1960-1962). У к-пі 
ім.Дзержинського -- обліковець та 
на їн. посадах (1962-1974), зав. МТФ 
(1974-1999). Колектив її ставав пере- 
можцем соц. змагання (1980-1983), в 
тому числі республ. (1985). Був депута- 
том Овід. селради двох скликань. Про- 
тягом багатьох років капітан ФК «Дзер- 
жинець», управляв різні види спорту (в 
16 років переплив лиман між Овідіопо- 
лем 1 Білгород-Дністровським). На- 
городж. орденом Трудового Червоного 
прапора (1990), золотою (1985) 1 брон- 

зовою (1984) медалями ВДНГ СРСР, 
знаками «Переможець соц. змагання» 
(1977, 1938), був на обласній (1980, 

1985) та районній (1979, 1982, 1987, 
1990) дошках пошани. 
ГОШКЕВИЧ Віктор Іванович 

(1360, Київ - 
1928, Хер- 
сон) - історик, 
археолог. Член 
Одес.  тов-ва 
історії і старо- 
житностей 

(1396),  член- 
кореспондент 
Моск. археол. 
тов-ва (1914), 

Герой Праці (1922). Зростав у сім'ї 
викладача Київ. семінарії. Закінчив 
іст.-філол. ф-т Київ. ун-ту (1886), де 
вивчав археологію під керівництвом 
В.Б. Антоновича 1 М.І. Петрова. З 1890 
був секр. Херсон. губ. статистичного 
комітету. Крім державної служби, ви- 
вчав історію краю, провадив археол. 
розвідки. За 15 років праці в комітеті 
підготував 1 1 статистико-економічних 
оглядів Херсон. губ., з яких найвідо- 
міший «Список населених місць Хер- 
сонської губернії» (1896). Заснував 
музей старожитностей у Херсоні, в 
основу якого лягли його особисті ко- 
лекції 1 знахідки. Дослідив близько 50 
пам'яток півдня України, в тому числі 
Подністров'я. З 1920-х - краєзнавча 
робота. Склав опис старожитностей і 
скарбів Херс. губ., зокрема, біля Ар- 
наутського, Калаглеї, Кесеніївки, 

Люстдорфа, Роксолан та ін. 
Гошкевич В.И. Кладьш и древности Хер- 
сонской губерниий. Кн. І. - Херсон, 1903. 

«ГРАФ ВОРОНЦОВ» - пароплав. 
Замінив на переправі Овідіополь- 
Аккерман хисткі човни (1840). Від 
6 ранку до 18 год. вечора робив 8-10 
рейсів щодня, не боявся негоди та ще 
й буксирував баржі, на кожній з яких 



ставало місця для 14 возів з кіньми і 
волами. Це було на ті часи справжнє 
диво техніки: металевий корпус 24.4 
м завдовжки 1 4,9 м завширшки з осад- 
кою 1,02 м, двигун на 40 кінських сил 
із запасом вугілля на півдоби плаван- 
ня. Виклопотав в імп. Миколи І дозвіл 
на таку переправу, не пошкодувавши 
власних грошей на буд-во судна в Ан- 
глії, тодішній господар краю - Ново- 
російський ген-губ. М.С. Воронцов 
(1782-1356). Тож пароплав дістав його 
ім'я 1, як писав Ю.І. Крашевський 
(1843), прикрасився його погруддям 
(на носі судна) і портретом (над двери- 
ма каюти). Будувала судно англійська 
фірма «Вільям Ферберн 1 Ко» (січень- 
серпень 1839). Кількість охочих до 

зручного засобу сполучення, як писа- 
ла газета «Русский инвалид»: «зросла 
настільки, що пароплав не ставав на 
якір протягом дня». Місця на ньому 
коштували 57 123 коп. (1 1 П клас), для 
пасажирів барж - 11 коп. (за вози й 
коні платилося окремо). Все ж кошти 
утримання першого року експлуатації 
перевищили зиск на 4336 руб. Це не 
збило М.С. Воронцова з дороги про- 
гресу. Він писав міністрові фінансів: 
«Не может идти ни в какое сравнениєе 
с пользой, которою пароходство до- 
ставило краю». Першим капітаном 
судна став штурман 12 класу Кисель- 
Загорянський (на його місце невдовзі 
став капітан Заболотний). Інші імена: 
головний інженер - шотландець Джон 
Картайль, боцман - українець Гонча- 

ренко, збирач платні за проїзд - іта- 
лієць Антоніоні. Працював пароплав 
недовго. 15.11.1845 їмп. Микола І 
мусив розпорядитися про придбання 
в Англії «нового корпусу з машиною, 
котлами 1 іншими деталями». Другий 
«Граф Воронцов» мав майже такі самі 
розміри 1 показники, крім висоти бор- 
тів 1 нової машини Дж. Пенна з пла- 
вучими циліндрами. Прибув до Одеси 

79 

на початку 1850, а 1851-го почав ре- 
гулярно курсувати між Овідіополем 1 
Аккерманом. 
ГРЕБНЄВ Серафим (Іванович 

(26.07.1933, 
Липівці Яран- 
ського р-ну Кі- 
ровськ. обл. - 
02.11.1993, 
Петродолин- 
ське) педа- 
гог. Закінчив 
фіз.-мат. ф-т 
Марійського 

пед. ін-ту (1955). Працював вчителем, 
служив в РА (1955-1958). З 1960 учи- 
тель і дир. Петродол. ЗОШ (до 1993). 
Сформував творчий колектив, школа 
стала однією з кращих у р-ні. Був де- 
путатом Петродол. сільради (з 1979), 
делегат ПІ Всесоюзного з'їзду вчите- 
лів (1978). Нагородж. орденом Трудо- 
вого Червоного прапора (1980), меда- 
лями, грамотами Президії ВР УРСР 
і Міністерства освіти УРСР, значком 
«Відмінник народної освіти». 
ГРЕЙНЕР Руфіна Микола- 

 ївна (нар. 31. 
05.1930, Ков- 
ров Владимир. 
обл.) діяч 
культури, кра- 
єзнавець.  За- 
кінчила  Мос- 
ков. ун-т куль- 
тури (1954) і 
ф-т журналіс- 
тики  Москов. 
ун-ту (1961). 

За путівкою ю ЦК ВЛКСМ провадила 
культмасову роботу на буд-ві Кахов- 
ської ГЕС (1954-1956), працювала 
в журналі «Геологія та геофізика» 
(1956-1930, Новосибірськ).  Пере- 
бравшись у Кароліно-Бугаз (1980) 
працювала в Одес. ін-ті економіки 
й екології Світового океану (1980- 

ячна 



1982), у вид-ві «Маяк» (1982-1984), 
в Одес. літературному музеї (1934- 
1985), вчителем Затоцької СП (1938- 
1989), була соціальним працівником 
Овід. територ. центру (1991-2002). У 
складі ініціативної групи добивалась 
повернення селу Кароліно-Бугаз (ра- 
ніше Затока) істор. назви, створення 
окремої сільради, відкриття меморі- 
альних дошок К.Собаньській на те- 
риторії Кароліно-Бугазької сільради 
та К.Г. Паустовському у Санжійці. 
Автор книжок «Каролина Собанская» 
(2004), «Знай и люби край Овидия» 
(2005). Очолювала раду ветеранів, 
член тов-ва «Світ ШПаустовського». 
Нагородж. медаллю «Ветеран праці», 
грамотами, дипломат конкурсу «Лю- 
дина року Овідіопольщини» (2005). 
ГРЕНКОВ Олександр Іванович 

(28.08.1928, 
Пальцево Пре- 
чистен. р-ну 
Смолен. обл. - 
16.01.1999, 
Надлиман- 

ське) - агро- 
ном, виробнич- 
ник. Працюва- 
ти почав робіт- 
ником у 1945. 

Після армії (1948-1953) був на різних 
посадах у лісгоспі Южнокурильська 
та р-пі «Дальній» Сахалін. обл. (1953- 
1960). Закінчив Благовіщен. с.-г. ін-т. 

Дир. р-пу «Невельський» Сахалін. 
обл. (1960-1969). У 1969-1974 - гол. 
економіст р-пу «Дністровський». З 
1974 дир. р-пу «Маяк» (ім.60-річчя 
СРСР, Надлиманське). Протягом 
цього часу (до 1994) щороку ставали 
до ладу близько 15 індів., кілька бага- 
токвартирних будинків, усі працівни- 
ки соціальної сфери села і спеціаліс- 
ти р-пу мали житло. Виросли дитячий 
комбінат на 120 місць (1977), двопо- 
верхова школа (19738), ФАП із зубним 

те 

кабінетом, ДМШ. За угодою з Одес. 
медінститутом його фахівці щомісяця 

провадили консультації. Госп-во до- 
бивалося високих врожаїв винограду 
і зернових, добрих надоїв від кожної 

корови (4500 кг на рік). Одним з пер- 
ших у районі розпочав газифікацію 
села. В подальшому працював на 
посаді інженера газифікації в Овід. 

УЕГГ (1994-1998). Нагородж. ордена- 
ми «Знак Пошани» (1976) 1 Трудово- 
го Червоного прапора (19382), здобув 
звання «Відмінник освіти УРСР». 
Мешканці Надлиманського увічнили 
його пам'ять у назві вулиці. 
ГРИБІВКА - село. В складі Дальн. 
сільради. Площа 412,2 га, населення 
(2001) -- 475 осіб (230 чол. 1245 жін.). 
Більш як 118 приватних будинків, 
гуртожиток, понад 50 баз відпочинку 
на березі моря, ФАП, кілька торго- 
вельних закладів. Виникло на місці 
козацького хутора Барабой. Назву 
Грибівка (й Андріанівка) дістало від 
першого власника земель А.М. Гри- 
бовського. Згодом належало родині 
Мархоцьких-Інгістових (карти 18, 
19, 23 та ін.). Входило до парафії 
Овід. соборної Св. Миколая церк- 
ви. В записах метричної книги (1821) 
названі підданці графа Мархоцько- 
го із слободи Андріанівка, в тому 
числі Тимофій Прокопенко, дівиця 
Катерина Горбата, Іван Сватаненко, 
Федір Олександрів, Кирило Коваль 
з сім'ями. У формулярних списках 
цієї церкви на 1346 записано: «слобо- 

да Андріанівка 7 дворів 63 осіб (29 
чол. 1 34 жін.) поміщиці Емілії Ін- 
гістової»; на 1343 - З дворів 75 осіб 
(34 чол. 1 4Їжін.). За ревізією 1853 
тут було 9 дворів і 21 мешканець (10 
чол. 1 11 жін); на 1996 - 5 дворів та 
З осіб (3 чол. і 5 жін.); на 1916 - 11 
госп-тв і 62 мешканці (26 чол. 1 36 
жін.). На поч. ХХ ст. у селі була еко- 
номія А. Куликовського. Під час ко- 



лективізації утворився к-п «Червона 
Зоря» (1929). Окуповане румунськи- 
ми військами 16.09.1941; визволене 

13.04.1944 бійцями 4-го Кубансько- 
го КК. По війні його землі входили до 
к-пу ім.Петровського, потім ім. ХХІ 
зізду КПРЄ (центр. садиба в Дальни- 
ку). Поблизу Грибівки відомі стоянки 
пізнього палеоліту на плато правого 
берега р.Барабой (на південь від села, 
дослідив 1982 І.В. Сапожников) і 
на лівому березі річки (досл. 1957 
В.І. Красковський); кілька курганів, 
один розкопаний (1985, І.Т. Черняков, 
ОМ. Дзиговський); поселення піз- 
ньої бронзи 1 черняхівської культури 
(Грибівка П 1 ПІ), досліджені у 1990-х 
(Ю.О. Чернієнко, С.В. Іванова та ін.). 
У 1840-х К. Мархоцький знайшов на 
лівому березі річки, за 1,5 версти від 
моря «людський кістяк» без речей. 
Ще раніше тут знайшли мідну монету 
часів римського імператора Септимія 
Севера (поч. ПІ ст. н.е.). У сер. ХІХ ст. 
історик П.В. Беккер припустив, що у 
витоках Барабою було давньогрецьке 
поселення Фіска. 
ГРИБІВКИ КЛАДОВИЩЕ. Одне 
зтрьох кладовищ села, розташоване на 
краю плато правого берега р. Барабой, 
за 200 м від берега Чорного моря. Має 
у плані розміри 60х30 м, з усіх боків 
обведене ровом 1 валом. Влаштоване 
на двох курганах заввишки 1,8-2,0 м. 
Спочатку належало хутору Біляївка 
(Любомила). Остання могила датована 
1966. На цвинтарі збереглося майже 10 
кам'яних хрестів. 1994 група студен- 
тів іст. ф-ту Одес. ун-ту ім.Мечникова 
підкерівництвом А.Мисечка 1 Г.Покори 
реконструювала 1 перенесла на верши- 
ну кургану один з двох найстаріших 
лапчастих хрестів (розбитий). Хрест 
розмірами  213х72х28 (см містить 
6-рядковий напис: «Здесь / спочиває / 
рабь бо... Антонь / ...кончиль / гинваря 
20 дня / 1835 год». На іншому хресті 

(розміри аналогічні) збереглися сліди 
6-рядкового напису: «Здесь / спочиває 
/ Раба божія Ксенія /... кончиль / 1окта- 
бря 8 дня / 1817 год». Ці та інші хрести 

належать нащадкам чорномор. коза- 
КІВ. Досліджене І.В.Сапожниковим у 

1994 та 1996, Пам'ятка історії місцево- 
го значення. 

Сапожников ІВ. Кам'яні хрести Сте- 
пової України (ХМПІ - перша половина 
ХІХ ст.). - Одеса, 1997. 

ГРИБІВСЬКИЙ ДВОРЯН- 
СЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ - могили 
поміщицько-військової родини Інгіс- 
тових (ХІХ ст.) на кладовищі, розта- 
шованому на лівому березі р.Барабой, 
за 600 м на північ од с.Грибівка. У 
центрі кладовища, на східному схи- 
лі невеликого кургану заввишки 
близько 1 м стоять три мармурових 
пам'ятники кубоподібної форми, біля 
двох із них лежать їхні архітектурні 
деталі та зламаний хрест. На найра- 
нішому надгробку (Миколи Інгісто- 
ва) вирізблено: «І.е Соіопе! / Місоіаз 
Іеціяїюй / рессдв а Г дре Фе 68 ап5 / Іс 
4 таг58 1344 / Де за ППе Сіацйдаюа» (Пол- 
ковник/ Николай Ингистов/ умерший 

йо Ак 



шо ЗО Знань - Орди 

в возрасте 63 лет/ 4 марта 1344/ От 
дочери Клавдиий»). На іншому (Ми- 
хайла Інгістова): «Полковник/ 5 
Гусарскаго  Александрийскаго  пол- 
ка/ Михайл Николаєевич/ Ингистовь/ 
родился 319 Мая 1840 г. скончался 
209» Мая 1882 г.» та епітафія: «Годь 

как ть скончался!/ Для меня тьт живь 
остался/ Могила темная твоя/ Душа 
скорбящая моя/ Мария». На третьому 
(Клавдії Інгістової): «Клавдия Нико- 
лаевна / Медзиховская / по первому 
мужу / Сергеева/ урожд. Ингистова / 
род 247 Марта 1837 г. / скон. 15ЗАв- 
густа 1377 г», внизу - «Признатель- 
ная дочь матери», а на звороті «Ге 5а 
бПе ХМппа» (От дочери Ниньтг»). Істо- 
ричний пам'ятник місцевого значен- 
ня, потребує збереження. 
ГРИБОВСЬКИЙ Андріан Му- 

сійович 
(1767, Лубни 
Полтав. губ. - 
27.01.1834, Ко- 
ломенське) 
державний 
діяч, поміщик 

1 підприємець. 
Син напільно- 
го осавула Ма- 
лорос. козачого 

війська. Рід його по батькові походив 
од козака Кузьми Гриба, по матері - 
од роду Сулим. З 1778 гімназист, а 
з 1782 - студент Москов. ун-ту. В 
літературі дебютував перекладами 
з франц. Взимку 1734-1785 був се- 
кретарем Олонецького приказу сусп. 
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опіки в Петрозаводську (Карелія). 
Програв у карти велику суму ка- 
зенних грошей. Од тюрми врятував 
губерн. Гаврило Державін. З 1787 - 
у штаті похідної канцелярії Г.О. 
Потьомкіна. Учасник російсько- 
турецької війни 1787-1791, вів 
щоденник військ. дій. Конференц- 

секретар у час підписання Ясько- 
го миру (29.12.1791). По війні мав 
чин надвірного радника, отримав 
орден Св.Володимира ТУ ст-ня. Як 
номінований підполк. Ізюмського 
легкокінного полку одержав 4000 
десятин землі в Катериносл. губ. 
З 1792 керівник канцелярії Плато- 
на Зубова (фаворита Катерини ПІ). 
Катеринославський ген.-губ. В.В. 
Каховський мусив відвести йому 
«дачу» на лівому березі Дністр. 
лиману з наділу, запланованого 
під державне поселення (карти 
15-18). В межі дачі Грибовського 
(7800 дес.) увійшли поселення Бу- 
зиновате ії Парабой (див. Барабой, 
хутір). 1793 дістав звання полков- 
ника та земельний наділ на Поді- 

ллі, наступного року отримав орден 
Св.Володимира ПІ ст-ня. Сприяв 
появі рескрипту від 27.05.1794 про 
влаштування Гаджибейської гавані 
та міста і набув величезних статків. 
По смерті Катерини П імп. Павло І 
вислав А. Грибовського (1797) до 
маєтку Вишнівчик (нині Чемеровец. 
р-ну Хмельн. обл.), через рік кинув 
до Петропавл. фортеці. Звільнений 
імп. Олександром І (1801). Декілька 
разів навідувався до Одеси 1 своєї 
дачі (1797). Значні витрати на су- 
дові позови змусили його прода- 
ти дачу на Дністр. лимані Шнацію 

Мархоцькому. Останні роки меш- 
кав у Москві та Підмосков'ї (біля 
Коломни). З іменем та призвіщем 
А. Грибовського пов'язані сучасна 
й давніша назва с.Грибівки (Андрі- 



анівки). Автор мемуарів про епоху 
Катерини П. 
Записки о Екатерине Великой, состояв- 
шего при ее особе статс-секретаря и кава- 
лера Адриана Моисеевича Грибовского: 
С присоединением отрьвков из его жиз- 
ни. - Москва, 1847. 

ГРИГОРАШ Парасковія Юхи- 
м ів на 

(01.04.1919, 

Овідіополь  - 

24.04.2002, там 
само) - прода- 
вець. НПароди- 

лася в багато- 
дітній сім'ї, 

зростала без 
батьків. Закін- 
чила | чотири 

класи Овід. почат. школи. Трудовий 
шлях розпочала підлітком у к-пі «Ї 
П'ятирічка». Згодом пішла працю- 
вати до споживчої кооперації. Перед 
ВВВ їй, як одному з кращих продав- 

ців, дали путівку на екскурсію до 
Москви. По війні все життя присвя- 
тила торгівлі. Навчила своєї професії 
І7 дівчат. Ударник ком. праці, від- 
мінниця радянської торгівлі. Не раз 
діставала грамоти й цінні подарунки 
від райСТ. Нагородж. орденом Ле- 
ніна (1971), медалями «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна» (1970), 
«Ветеран праці» та ін. 
ГРИГОРЕЦЬКИЙ Петро Ва- 

Ь нами сильоВвВич 

| || (31.05.1928, 
| Мар'янівка 

Фрунзів. р-ну 
Одес. обл. 
05.04.2009, 
Овідіополь) - 
вчитель, діяч 

освіти. Закін- 
чивши СШ 

(1949) вчителював у селах Гедери- 
мове та Дружелюбівка Фрунзів. р-ну 
і водночас навчався в Одес. вчитель- 

то -еУз 
- 
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ському їн-ті (1949-1952). Потім був 
дир. Войничан. школи (1954-1957), 
інспектором Фрунзів. відділу освіти 
(1957-1960), вчителем математики 
Фрунзів. СП (1960-1966). Заочно за- 
кінчив Одес. пед. ін-т ім. Ушинського. 
З 1966 по 1971 - інспектор Фрунзів. 
РК КПУ 1 вчитель за сумісництвом. 
З 1971 по 1986 - дир. Овідіоп. С. 
Депутат Овід. селради двох скликань. 
Дир. (1936-1988), вчитель трудового 
навчання Доброолександрівської 
СШ (1988-1992), вчитель математики 
Овід. НВК (2000-2007). Має відзнаки 
«Ветеран праці», «Відмінник народ- 
ної освіти» (1930), «Переможець соц. 
змагання» (1973, 1975), нагороджений 
ювілейними медалями ВВВ, почесни- 

ми грамотами. 
ГРИГОРОВИЧ Віктор Іванович 

(30.04.1815, 
Балта - 19.12. 
1376 Єлисавет- 
град) - філолог- 
славіст,  істо- 

рик. Народився 
у сім'ї україні- 
зованих  поля- 
ків. Навчався в 
уч-щах Балти, 

Умані. Закінчив Харків. ун-т. Деякий 
час мешкав у Дерпті (Тарту, Естонія). 
Із 1839 очолив кафедру філології у Ка- 
зан. ун-ті, захистив канд. дис. (1840). 
Під час подорожі по Балканах зібрав 
слов'янські рукописи. 1849-1854 пра- 
цював у Москов. ун-ті, згодом знову 
повернувся на попереднє місце робо- 
ти. З 1356 проф. Новорос. ун-ту (Оде- 
са), створив тут школу славістів, іс- 
ториків та археологів. Із 1376 вийшов 
у відставку, до останніх років життя 
мешкав у Єлисаветграді (Кіровоград). 
Залишив значний спадок наукових 
праць, з них історії краю присвячені: 
«Записка антиквара о поездке его на 
Калку и Калмиус, в Корсунскую зем- 



лю и на южнье побережья Днепра и 
Днестра» (Одесса, 1874), «Записки о 
пособиях к изучению южнорусской 
земли, находящиєся в военно-ученом 
архиве Главного Шітаба» (Одесса, 
1876). В.І. Григорович один із перших 
переклав з фран. рос. мовою працю 
Ф.П. де Волана «Отчет относитель- 
но географического и топографичес- 
кого положения провинции Озу или 
Едисан...» 1 видав її разом з копією 
загальної карти (карти 96). Крім того 
опублікував «Відомість дачам Тирас- 
польського повіту» (травень 1795). 
Як лінгвіст, запропонував переклади 
і власні версії походження низки то- 

понімів краю: назву Дністр. лима- 
ну виводив від грецького поселення 
«Офіуса» («Офіс»), яке у візантійській 
транскрипції мало назву «фібл», звід- 
си «Офідове», а в молдавській мові 
ХУ-ХУМПІ ст. - Відове, Відов, Овідове, 

Овідієве, лакул Овідулуй («овече озе- 
ро»); татарське слово «адждер» або 
«аждер» (змія), на його думку, є зіпсо- 
ваним перекладом того ж таки грець- 
кого слова «Офіс»; назву р.Барабой (з 
фран. - «Бошгріе» або «рошгбе») виво- 
див від грецької «Воб Бобос» -- «боло- 
тиста ріка». 
Григорович В.Й. Записки антиквара о по- 
ездке его на Калку и Калмус, в Корсунскую 
землю и на южнье побережья Днепра и 
Днестра // Собр. Соч. - Одесса, 1916. 
ГРИГОР'ЄВ Матвій Пан- 

кратович 
(03.08.1897, 
Лозоватка Ко- 

| панівськ. р-ну 
Микол. обл. 
1977) - передо- 
вик виробницт- 
ва. Працювати 
почав при бать- 
ках, потім най- 
митував у помі- 

щиків (1908-1916). Служив рядовим 
у царській армії (1916-1917). Після 
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революції працював у своєму госп-ві 
(1917-1920), служив в Першій кінній 
армії (1920-1921), хозяїнував на своїй 
землі (1921-1929). Вступив у к-п «Па- 
ризська комуна» (1929, Лозоватка), а 
невдовзі у к-п ім.51 Перекоп. дивізії 
(1931, Чубаївка; див. к-п ім. Лібкнех- 
та). Працював бригадиром польової 
бригади, стахановець. ШПіслявоєнні 
роки очолив к-п їм. Лібкнехта (1946- 
1962). За високі показники удостоє- 
ний звання Героя Соц. Праці (1949). 
ГРИЦЕНЮК Федора Іванівна 

(20.05.1920, 
Сморшки Із- 
яслав. р-ну 
Хмельн. обл. - 
28.02.1988, 
Молодіжне) 

заслужений ви- 
ноградар Укра- 
їни (1966). За- 
кінчила Вели- 
кодол. аграрну 

школу. В госп-ві ім. Трофимова з 1933, 
а з 1944 - бригадир виноградарської 
бригади Хо 1, у якій працювала до ви- 
ходу на пенсію, досягаючи врожайнос- 
ті винограду 140 ц з га. «Академік ви- 

ноградної лози», - так назвав її проф. 
Одес. с.-г. ін-ту М.О. Дудник. Депутат 
Овід. райради. Нагородж. орденами 
Трудового Червоного прапора (1955), 
Жовтневої революції (1974), «Знак По- 
шани» та медалями ВДНГ СРСР. 

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1918- 
1920 - збройна боротьба між при- 
хильниками ідеології більшовиків та 
їх противниками. В нашому краї мали 
місце такі епізоди. Після лютневої 
революції 1917 виконавчий комітет 
Одес. ради робітничих депутатів, на 
прохання мешканця Овідіополя І.С. 
Гончаренка, скерував на агітацій- 
ну роботу серед селян Одес. повіту 
депутатів І. Волкова, А. Трофимо- 
ва, І. Безверхого, Я. Єфимова та ін. 



У квітні-травні в Маяках, Березівці, 
Янівці, Овідіополі і Біляївці агітува- 
ли моряки крейсера «Алмаз» на чолі 
з більшовиком П.Кондратенком. З по- 
чатком осені в найближчих до Одеси 
селах селяни почали самостійно діли- 
ти землі. Газета «Одесские новости» 
7 вересня повідомила про масове за- 
хоплення поміщицьких земель в Ові- 
діополі. На початку листопада члени 
Одеськ. робіт. ради Волков і Ушаков 
владнали земельний конфлікт у с. Та- 
тарка. З листопада 1917 по лютий 
1918-го в Україні точилася боротьба 
«червоних» військ із силами Центр. 
Ради. 14.01.1918 більшовики захопи- 
ли владу в Одесі і почали встановлю- 
вати її у прилеглих селах. Чотири дні 
по тому вони проголосили створення 
Одес. радян. республіки (раднарком 
очолив В. Юдовський). У більшості 
сіл Одес. повіту сформували селян- 
ські комітети, які вилучали і розпо- 
діляли землю та майно поміщиків. 
Після підписання Брестського миру 
(березень 1913) німецькі й австро- 
угорські частини окупували значну 
частину України, в тому числі Оде- 
су (14.03) й Овідіополь. 21.03.1918, 
за указом німецького командування, 
землі почали вертатися їх власни- 
кам. 29.04.1918 уряди Німеччини й 
Австро-Угорщини, невдоволені полі- 
тикою ЦР, санкціонували переворот, у 
ході якого до влади прийшов гетьман 
П. Скоропадський. Його заходи щодо 
організації політичного Й економіч- 
ного життя Української держави не 
сприяли замиренню. По всій Украї- 
ні виникали партизанські загони (в 
краї - Маяцький загін під керівни- 
цтвом А.А. Гончарова). Влітку 1918 
в німецьких колоніях постали озбро- 

єні загони самооборони. Після того, 
як у листопаді 1915 австро-німецькі 
частини почали відходити з України, 
до Одеси прибули війська Антанти 
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(англійці, французи, серби, поляки). 
У грудні 1918 Одесу спробували захо- 
пити керовані більшовиками повсталі 
робітники міста (з однієї сторони) 1 
загони С. Петлюри (з другої). Робіт- 
ники на чолі із М. Голубенком 1 пар- 
тизани Придністр. (Маяцького) заго- 
ну мусили відступити до Овідіополя. 
На початку січня 1919 вони вчинили 
погроми у Роксоланах, Калаглії та 
ін. селах, розгромили пункт гідроає- 
ропланів на Отарику (див. Отарика 
гідропланів пост). Певний час око- 
лиці Одеси були ще під контролем 
частини Антанти, але вже 06.04.1919 

в Одесу зайшли загони «червоного 
отамана» Н.О.Григор'єва. До Дністра, 
разом з французькими частинами 1 
білогвардійським загоном відійшла 
бригада М.С. Тимановського, що 
перед цим утримувала Одесу (3,5 тис. 
багнетів, 1,5 тис. шабель, 26 гармат 

і 6 панцирників). Не маючи харчів, 
військові бригади вчинили погроми 
в Овідіополі. На переправі коло Бу- 
газу її з наказу румунів роззброєно. 
Лише через два місяці бригада змогла 
рушити до Новоросійська. В той час 
залишки групи армії УНР (8-й Запо- 
різький корпус), а також греків, по- 
ляків, добровольців на чолі з полков- 
ником Козубським (6000 багнетів), 
закріпились у селах Татарка, Великий 
Дальник і Георгіївка (Марієнталь) 
та спробували наступати на Одесу. 
Зазнавши поразки, вони також віді- 
йшли до Дністра. До 19.04.1919 пар- 
тизанські загони очистили територію 
між Одесою і Дністр. лиманом 1 взяли 
Овідіополь. Під час відновлення ра- 
дянської влади та впровадження полі- 
тики «воєнного комунізму» в краї спа- 
лахнуло повстання (липень-серпень, 
див. Повстання 1919). Припинивши 
його, більшовики зазнали нової по- 

разки від Білої армії ген. А.Денікіна. 
Одесу захопив десант з моря на чолі 



з кап. І рангу П. Остелецьким (див. 
Десант на Сухому лимані). Новий 
наступ частин Червоної армії на Оде- 
су (лютий 1920), змусив білогвардій- 
ців вдатися до втечі. Чимало їх при- 
єдналася до ген. Бредова й рушило 
до Польщі (див. Бредовський похід), 
інша група проривалася через Овіді- 
ополь (див. Овідіопольський загін). 
На 20.02.1920 частини 41-ї СД (ком. 
М.А. Осадчий) і кавбригада Г. Ко- 
товського знову встановили радян- 
ську владу в краї. 
ГРОМАДСЬКИЙ КАПІТАЛ німців 
колоністів - створено в Лібентал. 
округу після реформ 1860-х. Мав на 
меті забезпечити кол. грошовим ре- 
зервом про всякі непередбачувані ви- 
падки (посуха, стихійні лиха тощо) та 
мати кошти на поточні потреби (буд- 
во, утримання шкіл 1 церков, платню 
вчителям 1 священикам). Коли земля 
стала товаром, колоністи купували- 
продавали її частіше, ніж інші зем- 
левласники. Частіше за інших несли 
також гроші до банку за спродуваний 
хліб та всяку продукцію. З цього фор- 
мувався продовольчий запас та інші за- 
ощадження. Протягом 10 років (1364-- 
1874) колоністи Грослібентал. волості 
мали на своєму рахунку 104447 руб. 04 
коп., із них: богоугодних -- 337 руб. 45 
коп., вівчарних - 23136 руб. 31 коп., від 
рибальства - 1823 руб. 13 коп., від ко- 
лоніального фонду - 15316 руб. 31 коп., 
від пожежного - 25296 руб. 35 коп., об- 
року - 31658 руб. 97 коп., застави Ан- 
тона Дубіна - 104 руб. 13 коп., відвюр- 
тенбергських колоністів - 6274 руб. 
39 коп. Крім того вони володіли всім 
сирітським капіталом - 182702 руб., 85 
коп. Всього в німецьких громад волос- 
ті було 287149 руб. 89 коп. На 1874 у 
комітеті опіки зберігався ще й училищ- 
ний капітал - 35000 руб., богоугодний і 
винний (сума невідома, оскільки комі- 
тет не мав у банку рахунків). 

Журнал члена | Херсонской  земской 
управь  Н.П.Луговскаго по обзору Одес- 
ского уезда: Материаль о народном про- 
довольствии // Сборник Херсонского зем- 
ства, 304, отд. П. - Херсон, 1874. 

ГРОСЛІБЕНТАЛЬ (нім. СЄСютго55- 
Пебепга!; іноді Грос-Лібенталь,) - ко- 
лонія німців-лютеран. на р.Акаржа, 
заснована 1803-1804 на дачі, викупле- 
ній у Г.А. Гагенмейстера. Заселена 
вихідцями із Вюртенберга, Бадена, 
Рейнської Баварії, Ельзасу та ін. місць 
Німеччини. За роки свого існування 
село, крім Грослібенталь (з нім. - Вели- 
ка Улюблена Долина), мало інші назви: 
Великий Лібенталь, Велика Вакаржа, 

Маріїнське (з 1396), Велика Акаржа, 
Спартаківка (з 1933), Великодолин- 
ське (з 01.02.1945). Тривіалий час було 
центром округу колоністів Тирасп. (з 
1803 по 1828), а потім Одес. (з 1828 
по 1861) повітів Херсон. губ.; волос- 
ті (1371-1926) Одес. повіту, Спартак. 
(німец. націон.) р-ну (1927-1939) Одес. 
округу 1 обл. Пізніше входило до Овід. 
р-ну (з 1939) (карти 19-21 та ін.; план 
36). Лютеранська парафія заснована 
1806, кірху збудовано 1807-го 1 перебу- 
довано 1546 (див. Грослібентальська 
кірха). Землі було 8539 дес. (1827), 
8823 (1858), 8056 дес. (1918), 8371 га 
(1940). Розвивалося вівчарство, мо- 
лочне тваринництво, виноградарство, 
городництво, бджільництво. Земський 
лісорозсадник. Млини, гончарний 1 ка- 
ретний промисли, цегельні заводи Г.Г. 
Ебергарда 1 Ф.Ф.Ріппа. Травневі база- 
ри, Гросліб. гідропат. заклад (1343), 
центральне уч-ще (1869), сирітський 
притулок (див. Віфанія), дім пристарі- 
лих (100 місць), 1 уч-ще для медсестер 
(1881), лікарня (1897, див. Маріїнська 
лікарня), жіноча прогімназія (1905), 
уч-ще для глухонімих, сирітська каса 
взаємодопомоги (з 1831, обіг майже 
600 руб. у 1990), тов-во взаємодопомо- 
ги (з 1884, обсяг 50 тис. руб.), спожив- 
ча кооперація. На поч. 1390-х: значне 
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виробництво фургонів і віників (для 
останніх вирощували сорго - турець- 
ке просо). Олійні. Виробництво плугів 
і бочок. Кращі виноградники в губ. 
Центр повстання 1919. Кооператив- 
на лавка, с.г. кооперативне тов-во, 
7-річна школа, районний будинок се- 
лянина, сільрада (1926). Агрошкола, 
ветеринарна школа. Мешканців 730 
(1805), 1180 (1312), 2186 (1348), 2635 
(1359), 2099 (1882), 2859 із них 2564 
німців (1397), 2997 (1905), 2928 (1916), 
3800 (1923), 3426 (1926), 3410 (1943). 
В.М. Ястребов наприкінці ХІХ ст. 
повідомив, що на території кол. Грос- 
лібенталь є 9 курганів від 2-х аршин 
до 2-х сажнів заввишки. За даними 
О.С.Уварова, в одному з них був напис 
на пісковику. 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКА | ВО- 
ЛОСТЬ - адмін. одиниця Одес. по- 
віту. Створена після 1871 на терито- 
рії колиш. Лібентал. колоністського 
округу. Охоплювала німецькі села: 
Грослібенталь (центр), Олексан- 
дергільф,  Йозефсталь, Клейнлі- 
бенталь, Люстдорф, Марієнталь, 
Нейбург, Петерсталь, Францфельд. 
Мешканців: 14528 (18835). 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКА  КІР- 
ХА - євангельсько-лютеранська церк- 
ва. З 1307 в кол. Грослібенталь діяла 
дерев'яна кірха, збудована на державні 
кошти (7000 руб.). 1920 перебувала в 
аварійному стані. Її оглянув одес. архі- 
тектор Ілля Фраполлі і подав свої висно- 
вки наглядачеві Лібентал. округу по- 
ручику К.І. фон Левіну. Той заборонив 

Сучасний вигляд 

церкви 
Кірха 

в к. Грослібенталь 

правити там службу. Твердив, що краще 
кірху знести і збудувати нову. Навесні 
1833 таки знесли, богослужіння прави- 
ли в шкільній кам'яниці (1827). Нову 
церкву на 1000 місць збудували протя- 
гом 1346-1848. На свій час вона стала 
архітектурним шедевром. Її розміри та 
високі восьмигранні колони викликали 
подив у мандрівників. Інтер'єр вабив 
склепіннями, різьбленим вівтарем 1 чу- 
довим органом роботи майстерень Ен- 
гельмана. Будівля збереглася до наших 
днів 1 є пам'ятником архітектури ХІХ 

ст. місцевого значення. В ній правили: 
Й.Г. Пфесдорф (1806 - 1819), Й.Г. Фогт 
(1824 - 1833), И.Г. Вілсдорф (1333-37 
та 1841-47), Брейтенбах (1848-1365), 
К. Кейхель 1865-1868), Г. Ланг (1869-- 
1875), И.Х. Альберт (1376-1918). За 
наших часів у приміщенні кірхи від- 
крито Спасо-Преображенську церкву 
(громада зареєстрована 19.11.1991). 
Протоієрей Олег Панченко (28.09.1955- 
24.07.2007) разом з громадою 1 при 
фінансовій підтримці В.В. Левчука 
відбудовував храм у 2006-2007, що ви- 
горів 04.09.2000 через замикання елек- 
тромережі. Храмове свято - 19 серпня. 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКА  ПО- 
ШТОВА СТАНЦІЯ - діяла з кін- 
ця ХУМП ст. до 1917. Позначувана 
на кількох картах регіону з 1792. 
З початком ХІХ ст. на кошти коло- 
ністів утримувано поштові роз'їзди 
(трійки 1 розсильних козаків). В пе- 
ріод рос.-тур. війни 1828-1929 1 по її 
закінченню утвердилася піша 1 «ле- 
тюча» пошти для військових потреб. 
До земської реформи (1864) станція 
належала спадкоємцям купця фон 
Юста, її орендували купці Пуріц і 
Любарський, а від їхнього імені діяв 
поштовий урядовець Коган. Згодом 
станція перебувала в руках Одес. по- 
вітового земства. На 1371 станцію 
орендував купець Марк Гальперін. 
Утримувано 12 коней. З розвитком 



залізничних шляхів сполучення 1 ска- 
суванням Кучурганської (Ельзаської) 
поштової станції у Грослібенталі по- 
зичали коней на всі напрямки округи, 
але не далі, як на 25 верст. По скасу- 
ванні 11.11.1371 Дальницької понто- 

вої станції (у Великому Дальнику) і 
напрямку Одеса-Дальник-Маяки, че- 
рез кол. Грослібенталь і Марієнталь 
проліг основний поштовий тракт до 
Маяків на Дністрі (див. Сухопутні 
шляхи краю). На 1893 у Грослібен- 
талі зосталося 6 коней. За рік тут від- 
пустили 1386 виїздів, в тому числі за 
прогоном (оплачених земством) - 107, 
без прогону - 1279. Пройдено 16031 
верст, отже, на один день припадало 
3,7 коня та 43,9 версти. Вартість за- 

роблених проїздів на рік до інших 
пунктів становила - 1400 руб., а пари 
коней, відповідно, - 466,66 руб. 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКА 
ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА. Відкрилась у 1805. Нова 
будівля постала 1827, перебудову- 
валась 1842 1 1357. Мала окремий 
будинок для вчителів. 1363 в ній на- 
вчалося 453 учнів. 1887-го на школу 
виділялося 1850 руб. (1482 руб. від 
громади і 368 руб. з плати за навчан- 
ня), навчалося 214 хлопчиків 1 195 ді- 

вчаток. Тогорічні вчителі: К.Д.Майєр 
(без освіти, платня на рік 550 руб.); 
К.А. Клюдт (закінчив учительську се- 
мінарію, 500 руб,); І.Я. Гандель (без 
освіти, 120 руб. ); Т.Т. Ріфініус (без 
освіти, 225 руб.)1Я.Г. Герт (без освіти, 
225 руб.). 1891 витрати були такі самі, 
хоч учнів поменшало - 215 хлопчиків 
1223 дівчинки. Закон Божий провадив 
пастор Й.Х. Альберт (Тібінген. ін-т, 
700 руб.); викладали різні предмети 
К.Д. Майер (закінчив Саратовсько- 
Вернерське центральне училище), 
Я.Г. Герт, і два їхні помічники Г.Л. 
Горх 1 В... Ріфініус (обидва закінчи- 
ли Грослібентал. центр. уч-ще, по 275 

руб.). При школі з 1990 діяв інтернат 
для дітей З навколишніх німецьких 

сіл. У навчанні особливу увагу приді- 
ляли письму, рахункові, біблійній іс- 
торії та заучуванню псалмів. | 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ ЯР- 
МАРОК. Діяв з першої пол. ХІХ ст., 
у кінці серпня на Спаса. 1356 до неї з 
навколишніх сіл привезли товарів на 
суму 1600 руб., а продали на 420 руб. 
В 1359 кількість привізного товару 
збільшилася до 2250 руб., проданого 
до 670 руб. Наприкінці ХІХ ст. ярмар- 
ки тут бували раз на рік (1 травня або 
26 жовтня). 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКЕ (Марі- 
їнське) УЧИЛИЩЕ - чотириклас- 
ний освітній заклад. Відкритий 1869. 
На утримання йшов відсоток з капіталу 
(2706 руб.) 1 платня за навчання (1015 
руб.). На 1887 було 45 учнів (44 хлопчи- 
ків 1 1 дівчинка). Опікуни школи - І.А. 

Кундерт, Л.Л. Гейзер та Я.М. Бауер. 
Зав. школою Ф.ЇІ. Савченко одержував 
1030 руб. на рік, вчитель Л.Я. Гарш - 
980 руб. На 1915-й 4-класне централь- 
не училище мало 85 учнів. Керував ним 
І.Л. Молодов (1200 руб.). Закон Божий 
провадили І.К. Альберт й І.К. Майєр 
(80 руб.), вчителі: О.С. Наумов (1200 
руб.), Б.Г. Вейс (1125 руб.) 1 П.Х. Шпу- 
лінг (1000 руб.). З 1892 при училищі ді- 
яли педаг. курси (на 7-10 осіб). З 1894 -- 
духовий оркестр 1 церковний хор. 

ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ  ГІД- 
РОПАТИЧНИЙ ЗАКЛАД. Від- 
критий 1843 у кол. Грослібенталь 
іноземцем «Флокеном і німецькими 

колоністами І.Г. Зондереггером й 



Уцом. Знаходився в нижній частині 
долини р.Акаржа, на північ від доро- 
ги Одеса- Овідіополь. Для водолікарні 
використали колишню будівлю сукон- 
ної фабрики (збудована 1317). У перші 
роки лікувалися 95 відвідувачів. При 
лікуванні застосовували метод водо- 
терапії німецького селянина Вінцента 
Пріснща (1799-1851) з Чехії 1 свяще- 
ника Себастіана Кнейпа (1321-1897) з 
Баварії: водяні компреси при травмах, 
вживання джерельної води при вну- 
трішніх хворобах, таких як ревматизм 
і артрит, при хворобах, пов'язаних з 
обміном речовин, захворюванні печін- 
ки і шлунка, особлива дієта, а також 
викликали потовиділення, спочатку 
укутуючи все тіло у вологе полотно а 
потім приймали ванну. Заклад діяв до 
1920-х. Позначений на карті 1917 (кар- 
та 30в). В 1938 неподалік від млина 
та кірхи, на схилі правого берега річки 
віднайшли камінь з написом: «Здесь 
находится санаторий по лечению же- 
лудка минеральной водой». 
ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ 
ФЕЛЬДШЕРСЬКИЙ ПУНКТ. 
Заснований 1871. На 01.01.1872 тут 
працювала фельдшер Онисія Собо- 
лєва, яку скерувала Одес. губ. управа 
(платня 150 руб.). 
прене доперт Рубенович (нар. 

85.04.1958, смт. 
Великодолин- 
ське) вино- 

| роб,  громад- 
ський діяч, ме- 

ценат. Закінчив 
Одес. академію 

харчових  тех- 
нологій (1982). 
Кандидат техн. 

наук (2004). Роботу у виноробній га- 
лузі почав з рядового працівника ІВІіВ 
ім. В.Є Татрова (1979- 1982). Після 
цього обіймав технологічні й виробни- 
чі посади на Одес. коньячному заводі. 
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З 1995 - голова правління ОКЗ. Осо- 
бисто вивчив організацію виробництва 
вин, коньяків і бренді у Франції, Італії, 
США, Австралії, ПАР та інших країн. 
Публічну популярність здобув після 
здійснення проекту генеральної рекон- 
струкції заводу та виведення на україн- 
ський ринок бренду «Шустов». У 2005 
вивів на ринок бренд «Вина Гулієвих», 
заснований на створенні нової техно- 
логічної бази, заводу «Винтрест» і но- 
вих виноградників, а так само сімей- 
них виноробних традиціях. Директор 
«Винного дому Гулієвих», де створені 
перші в Україні авторські вина і вВтіле- 
на ідея українського шато: виноград- 
ники 1 завод на території одного комп- 

лексу поблизу Великодолинського. 
Член правління національної асоціації 
виробників алкогольної продукції СО- 
ВАТ, почесний голова правління ОКЗ, 
автор книжок і наукових праць з ви- 
норобства та коньячного виробництва. 
Нагородж. почесними грамотами. 
о А Вартанович 

(нар. 16.11.1933, 
| м. Телаві, Гру- 

зія) - винороб. 
Закінчив Кута- 

| їСЬКИЙ С.-Г ІНС-Т 
(1957).Трудову 
біографію роз- 

- почав у 1957 
Ж році у |ш р-пі 

«Перемога» з посади бригадира ви- 
ноградарів. За 10 років пройшов шлях 
до керівника найбільшого в країні вин- 
тресту, що об'єднував 26 р-пів 1 13 пе- 
реробних гидприємств. З його участю 
на території Овід. р-ну збудовано кіль- 
ка шкіл, дитячих садків, виноробних 

підприємств, засаджено сотні гектарів 
лози. Заслужений працівник с.-г. Укра- 
їни, керівник «Одесрадгоспвинтресту» 
(згодом «Одесавинпром») з 1968 по 
сьогодні. Автор проектів збільшення 
площ виноградників у Тарутинсько- 



му, Саратському та Овід. р-нах, прак- 
тичних досліджень у галузі економіки 
виноробства. Сприяв збереженню ви- 
ноградних насаджень в області під час 
«сухого закону» 1986-1988 в СРСР. 
Засновник виноробної династії та пер- 
ших в Україні авторських вин. Один з 
творців сучасної української школи ви- 
норобства Північного Причорномор 'я. 
Нагородж. орденами Трудового Черво- 
ного прапора (1965, 1973, 1978); «Знак 

Пошани». 
ГУЛЬЧАК Анатолій Борисович 

(нар. 30.07. 
1937, Ульянівка 

Грушків. р-ну 
Кіровогр. 
обл) - вчений 
і організатор 
виробництва. 

Закінчив Крим- 
ський с.-г. ІН-Т 
(1959). Працю- 

вав у радгоспах Криму; був заст. нач. 
главку Мініст. с.-г. СРСР (1966); дир. 
Херсон.  радгоспвинтресту  (1967- 
1971, 1973-1936); головою Херсон. 
міськради (1971-1973), дир. ННЦ 
«ТВІВ ім.Таїрова» (1986-2001). Канд. 
екон. н. (1990). Основні напрямки до- 
сліджень: організація ринку продо- 
вольства 1 різних форм господарюван- 
ня у виноградно-виноробній галузі, 
створення в ін-ті центру наук.-техн. 
інформації. Робота в ін-ті збіглася з 
антиалкогольною кампанією, різко 
скоротилось фінансування. Провадив 
реорганізацію ін-ту, що дала змогу 
відвернути занепад ін.-ту і зберегти 
кадри. Опублікував близько 70 наук. 
статей. Засл. працівник с.-г. України. 
Має державні нагороди. 
ГУЛЯЄВ Василь Олександрович 
(нар. 03.09.1963, Молодіжне) - гро- 
мадський діяч. Закінчив Одес. трансп. 
уч-ще Хо 2 (1982), служив у РА (1986- 
1991). З 1991 по 2005 - дир. українсько- 

турецького під- 
ва. Закінчив 
Одес. економ. 
ун-т (1993) 1 
Одес. нац. ака- 
демію  харчо- 

вих технологій 
(2008). З 2006- 

цій го - гол. Моло- 
діжн. сільради (перебраний 2010). За 
час його керівництва село стало одним з 
найупорядкованіших в Овід. р-ні 
(2008-2009) і вийшло на друге місце 
в Одес. обл. (2009). Нагородж. відзна- 
кою Одес. облради (2007), грамотою 
ВР України (2009). 
ГУРГУРОВ Олег Іванович 

(02.08.1966, 
Паркани 
Слободз. 
р-ну МРЕСР - 
10.07.1996, там 

само) -підприє- 
мець, меценат. 
Закінчив Одес. 
ун-т ім. Меч- 
никова (19858). 

Трудову діяльність розпочав інстр. 
Овід. РК ЛКСМУ. З 19388 по 1991 - 
дир. молодіжного Центру при Овід. 
РК ЛКСМУ. З його ініціативи запрова- 
джено конкурс «Міс Овідіополь» і нові 
підходи в роботі з молоддю. Депутат 
Овід. райради (1990-1994). Засновник 
і перший дир. торг дому «ОВІідій» 
(1991). Один з першопрохідців малого 
бізнесу в р-ні. Створив мережу при- 
ватних крамниць у селах. До 200-річчя 
Овідіополя на його кошти споруджено 
пам'ятник Овідію, що став візиткою 

селища. Засновник і меценат команди 
клубу веселих і винахідливих (КВВ) 
«Овідій». Допомагав дитячим закла- 

дам, ветеранам війни та праці. Гравець 
і спонсор ФК «Дзержинець». Перед- 
часна смерть зупинила його на злеті 
творчих можливостей. 



ДАЛЛИК (тюгрк. - ааПукК) - місце- 
вість у долині річки Дальник, при- 
токи Сухого (Дальницького) лима- 
ну. Стоянка на шляху з Отарика до 
Хаджибея. Квлія Челебі описав її 
(1656), зазначивши, що в перекладі 
назва означає «місцина з чагарями». 
ДАЛЬНИК -- річка. Бере початок 
на північ од Великого Дальника, впа- 

дає в Сухий лиман. Довжина 18 км, 
площа водозбору 245 кв. км. Терито- 
рія басейну урбанізована і розорана. 
Норма стоку 1,48 млн. м". У басейні - 
3 ставки площею 45,5 га об'ємом 0,5 
млн. м? та2 водоймища площею 103,6 

га, об'ємом 2,2 млн. м? 
ДАЛЬНИК - село, центр сільра- 
ди (підпорядковані села Грибівка 1 
Санжійка). Розташоване в південній 
частині Овід. р-ну на обох берегах 
р.Барабой. Відстань до райцентру 
7 км. Площа госп. території 2447,3 
га (земельний запас 78 га, земля са- 
дових кооперативів 15 га). Загальна 
площа сіл 991 га (Дальник 352,7 га, 
Грибівка 412,2 га, Санжійка 226,2 

га). Населення 2511 осіб (в Дальни- 
ку - 1236). Землі ради межують на 
півночі з Бараб. та Молодіжн. сільра- 
дами, на заході - з Овід. селищною, 

Роксол. та Кароліно-Бугаз. сільра- 
дами, 3 південного сходу обмежена 
Чорним морем. Виникло у 1820-х як 
х.Дальницький, що належав родині 
Інгістових-Мархоцьких. У 1920-х тут 
діяли с.-г. товариства (див. ТСОЗи), 
які об'єдналися в артіль «Червона 
праця», потім у к-п ім.Петровського. 
16.10.1941 окуповане румунськими 
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військами; визволене 13.04.1944 час- 

тинами 79 гв. корпусу 8-1 гв. армії, 5-Ї 
мотострілецької бригади 1 4-м тан- 
ковим корпусом. На фронтах був 151 
мешканець села, 64 загинули, 31 на- 
городж. орденами 1 медалями. Після 
війни село є центральною садибою 
к-пу ім.Петровського (з 1959 - к-п 
ім.ХХІ з'їзду КПРС), що мало 3777 
га с.-г. угідь, в т.ч. 3382 га орних зе- 
мель. Основні галузі - зернові, м'ясо- 
молочне тваринництво, птахівництво, 

підсобна - виноробний цех. 25 се- 
лян мають нагороди: гол. к-пу М.Ю. 
Кумпан - Герой Соц. праці, бригадир 
Ф.В.Плахотнюк 1 пташниця А.А. Кум- 
пан - ордени Леніна, бригадир М.К. 
Воробйов - ордени Леніна 1 Жовтне- 
вої революції, В.(Ю. Патрик - орден 
Жовтневої революції. На 1965 насе- 
лення 686 осіб, 236 дворів. На 1976 -- 
БК, СП, бібліотека, ФАП, дитсадок; 

комбінат побуту, їдальня, буфет, 2 ма- 
газини, відділок зв'язку і ощадкаса. 
1996 реформований на КСП «Маяк», 
з 2000 - у с.-г. під-дво ТОВ «Маяк». 
01.03.2001 / зареєстровано громаду 
храму Казанської ікони Божої матері. 
На території Дальн. сільради є архео- 
логічні пам'ятки: пізньопалеолітична 
стоянка Барабой П на правому березі 
р.Барабой на південь від села (1957, 
В.І. Красковський) та кілька курганів 
на плато того самого берега. 
ДАЛЬНИЦЬКА ВОЛОСТЬ - ад- 
мін. одиниця Одеського повіту 1 гра- 
доначальства, створена 1920, центр - 
с. Великий  ШДальник. Охоплювала 

приміські села Одеси, серед них: Ве- 



ликий Дальник, Татарка, Сухий Ли- 
ман, Бурлача Балка та хх. Болгарка, 
Вишинського 1 Преображенський. 
ДАЛЬНИЦЬКА  ПАРАФІЯЛЬ- 
НА ШКОЛА. Діяла як міське при- 
ходське уч-ще від Овідіополя (З 

1893 - Мо4). Перше приміщення шко- 
ли на хх.Дальницьких поставили у 
1884-1885. В ньому було 2 класні кім- 
нати й учительська, поруч - подвір'я з 
господарськими будівлями. 1387 збу- 
дували ще один корпус - у 1920-х там 
був клуб. 1906 навчалось 71 чол. (39 
хлопчиків і 32 дівчинки); законовчи- 
тель - священик Л.В. Лобачевський. 
На 1911 зав. школою Є.К. Ананський. 
ДАЛЬНИЦЬКА ШКОЛА - за- 
гальноосвітній навч. заклад І-ПІ ст- 
ню з денною і вечірньою формами 
навчання. По війні школа містилася 
в кількох окремих будинках. У 1963 
на кошти місцевого к-пу (гол. М.Ю. 
Кумпан) збудовано  двоповерхову 
школу. На той час у ній - восьмиріч- 
ній 1 початковій навчалося 2335 дітей 
і працювало 17 вчителів. З 1991-го 
школа набула статусу середньої, а 
з 2001 загальноосвітньої. 2004 тут 
було 300 школярів (140 із Санжій- 
ки 1 Грибівки), є шкільний автобус. 
2010 було 270 учнів 1 31 педагог. З 
них вищу кваліф. категорію та зван- 
ня «Старш. вчитель» мають 8 осіб, 
звання «Вчитель-методист» - 9, це: 

Н.І. Руссу (має також звання «За- 
служений вчитель України»), Т.М. 
Бєлоусова, Н.Ф. Рогожинська, В.П. 
Шинкаренко, М.П. Міськов. Школа 
має ім'я загиблого свого випускника, 
воїнагафганця Олександра Пацара. 
Директори: Я.І. Боцуляк (1968-1979), 
Л.Б. Грігель (1979-1983), Д.І. Суховій 
(1984-1995), С.Г.Балан (1995-2005), 
Н.Д. Зубенко (з 2005). 
ДАЛЬНИЦЬКИЙ -- хутір (ху- 
тори) на р.Барабой (поблизу суч. 
с.Дальник). Виник не пізніше 1820-х. 

На думку І.В. Сапожникова, 1791- 
1792 в цій околиці був хутір козака 
Маковецького (на правому березі р. 
Барабой, навпроти центру Дальни- 
ка). Перша згадка х. Дальницких на 
дачі графа Мархоцького в зв'язку з 
народженням доньки одес. міщанина 
П.Попереки датується 1821. У 1856 
хутір (10 дворів) належав полковни- 
ці КЕ. Інгістовій, згодом знову родині 
Мархоцьких (карти 256, 27, 29а та 
ін.). На 1882 - 51 двір, 261 десятин- 
ник (131 чол. і 130 жін.); 1396 - 47 
дворів 291 мешканець (156 чол. 1 135 
жін.). З 1893 частина поселення з 380 
дес. землі на правому березі річки ві- 
дійшла до Овідіополя (продана К.К. 
Мархоцьким). Після цього на лівому 
березі 1916 залишилося 14 госп-в із 
87 мешканцями. Входив до Калаглій- 
ської волості; з 1923 - до Барабой- 
ської сільради. - 
ДАЛЬНИЦЬКИЙ ЛІС - ботаніч- 
ний заказник  загальнодержавного 
значення біля с.Нова Долина. Пло- 
ща - 2304 га. Створений 28.10.1974. 
Еталонне лісонасадження в сухому 
степу. Закладено у 1957-1959. Зрос- 
тає 61 вид дерев та кущів. Найбільш 
цікаві: модрина європейська, яловець 
віргінський, айва японська, горобина 
звичайна, аронія. Є тут вид з червоно- 
го списку Одес. обл. - мигдаль степо- 
вий, а з трав'янистих -- голонасінник 
одеський («Червона книга України»). 
Має значну наукову та природоохо- 
ронну цінність як експериментальна 
база степового лісорозведення. Ним 
опікується  Великодол. лісництво 
держпідприємства «Одес. лісове гос- 
подарство». 
«ДАЛЬНИЦЬКИЙ МАЯК» - га- 
зета, бюлетень громадської організа- 
ції ветеранів Дальницької сільради. 

Перший номер вийшов у серпні 2010. 
Висвітлює суспільно-політичне жит- 
тя сіл Дальник, Грибівка, Санжійка. 



ДАРАДОЛЬ. - хутір. Козацьке ри- 
бальське поселення на лівому березі 
однойменної затоки Дністр. лиману 
(див. Караголь,). Згаданий на початку 
1792 у відомості Чорном. козацького 
війська: «з сітками стоять Скульський 
і Білоус у Білгородському лимані й 
урочищі Дарадолі». Судячи з межо- 
вого плану 1792 (розшукав А.В. Пи- 

вовар у фондах Ін-ту рукописів НБУ 
ім.Вернадського, Київ), хутір лежав 
у балці під кручею, поряд із крини- 
цею (є досі, на плані позначена як 
«фонтан»), навпроти сучасного БК 
с.Надлиманського (карта 11). Низом 
повз кручі йшла дорога на «урочище 
Маяк». Там також позначено хутір на 
березі Дністра і «кам'яні стародавні 
ворота». З 1801 увійшов до дачі Кня- 
жевича. 
ДАЧІ - державні і приватні земель- 
ні наділи (від «давати»). З'явилися 
на півдні України в кінці ХПІ ст. Як 
Очаківська обл. увійшла до складу 
Рос. імп. Катериносл. ген.-губ., В.В. 
Каховський, згідно з указом Катери- 
ни П (1792), розподілив її територію 
на дачі з умовою їх заселення у визна- 
чені терміни. Дачі ввійшли до чоти- 
рьох номерованих повітів. Південно- 
західна частина (від Дністра до Аджа- 
лик. лиману) - до повіту МоПІ з цен- 
тром у Хаджибеї (карта 10). У 1792 
до цього повіту входило 68, а у 1793 - 
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вже 31 дачу. На території суч. Овід. 
р-ну й Іллічівська містилися такі 
дачі. На вересень 1792. Поміщиць- 
кі: Г.А. Гагенмейстера (Ме28 - 4550 
дес., в межах суч. сіл Малодолинське 
і Великодолинське); державні: для 
поселення при Гаджидері, Калаглеї 
1 Бузиноватій відставних моряків 
(Хо30 - 24100 дес., від Дністр. ли- 
ману до р.Барабой), для виведених 
у державне відомство поручиком Ву- 
ковичем переселенців (Мо29 - 12300 
дес., від Сухого лиману до р.Барабой, 
див. Вуковича дача). У 1793 існували 
дачі - помищицькі: І.Є. Кисленського 
(Хо29 -- 6100 дес.), Г. Гагенмейстера 
(Хо30 - 6050 дес., мешкало 34 осо- 
би); державні: для поселення греків і 
албанців (931 - 12300 дес.), для від- 
ставних солдатів 1 моряків при Аджи- 
дері 1 Калаглеї (о32 - 25000 дес., ра- 
зом 577 осіб). З 1795 нумерація дач 
змінилася через створення Тирасп. 
повіту (увійшли всі чотири номерні 
повіти). Після того, як із державної 
дачі (030 у відомості 1792) відмежу- 
вали частину для А.М. Грибовського, 
дач знову побільшало. На 1798 існува- 
ли - поміщицькі: А.М. Грибовського 
з селами Барабой (Парабой) 1 Бузи- 
новате (Хо22 - 7530 дес., 33 особи), 
Г. Гагенмейстера (Хе24 - 6050 дес.), 
І.Є. Кисленського (225 -- 6100 дес.); 
державні: Калаглеї (Хо20 - 12500 дес., 
198 осіб), Овідіополя (Хо21 - 4700 
дес., 241 особа), землі для поселення 

греків і албанців (Хо23 - 13943 дес. 
2769 саж.). На 1799-1800 - поміщиць- 

кі: Г. Гагенмейстера (3924 згідно з до- 
кументами - 4550 дес., села Гакержія 
й Остапівка, 72 особи; без докумен- 
тів - 1500 дес. в оренді В. Потоцько- 
го); пустище І.Є. Кисленського (025 -- 
4600 дес. за документами 1 1500 дес. 
без документів); А.М. Грибовського 
(22 -- 7530 дес. із селами Андріанів- 
ка 1 Бузиновата, 33 особи); державні: 



Калаглеї (220 - 9340 дес., 302 осо- 
би); Овідіополя (321 -- 4700 дес., 277 
осіб); для поселення греків та албан- 
ців, виділена за указом (1798) Вукови- 
чу (Хо23 - 13943 дес. 2769 саж.). На 
поч. ХІХ ст. поруч із державною дачею 
Маяків-Біляївки виділили ділянку для 
В.І. Княжевича (015 - 3160 дес.). У 
1802-1503 дачу А. Грибовського при- 
дбав І. Мархоцький (записана у влас- 
ності його дружини - Єви Руффо) Із 
селами Бузиновате й Андріанівка, 40 
осіб. У 1804-1805 кілька поміщицьких 
дач викупила держава для німецьких 
колоністів. На 1809 у межах с. Гакер- 
жія (колишній дачі Г.Гагенмейстера 
Мо24 - 6106 дес.) існували Великий 
Лібенталь (795 осіб, див. Грослібен- 
таль) і Нейбург (314 осіб); на землях 
Остапівки - Малий Лібенталь (428 
осіб, див. Клейнлібенталь); на пус- 
тищі І.Є.Кисленського (Ме25 - 6100 
дес.) - Йозефсталь (323 особи) і Пе- 
терсталь (294 особи), на надлишковій 
землі (1822 дес.) - Марієнталь (267 
осіб); на обміненій у В.І. Княжеви- 
ча - Францфельд (М215 - 3160 дес., 
196 осіб), на відмежованій у Калаглеї 
(літерна «Т» Мо20 - 4660 дес.) - Олек- 
сандергільф (350 осіб); на землі від- 
межованій од Одеси (літерна «М» із 
Мо 26 - 1053 дес.) - Люстдорф (136 
осіб). На той самий час у Калаглеї 
(Хо20) було 6710 дес. 374 саж., 446 
осіб, в Овідіополі (Хо 21) - 4760 дес., 

350 осіб; в Арнаутівці (Хо 23) - 13937 
дес. 2675 саж. У подальшому мали 
місце внутрішні межування (карти 
15, 19). 
ДАЧІ ЗЕМСЬКІ (межові) - земельні 
наділи, утворені після реформ 1860- 
1870-х. На початку 1880-х Одеське 
земство скоротило кількість таких дач, 
більш як удвічі, та все ж 1832 на тери- 
торії Овід. р-ну й сучасного Іллічів- 
ська існували: Роксоланівська. На пла- 
ні «І» - 7694 дес. 932 кв. сажні; землі 

між Чорним морем 1 Дністр. лиманом. 
Охоплювала черезсмужний р-н грома- 
ди державних селян до берега моря, 
три приватні (Мархоцьких) володіння 
у п'ятьох відрубних ділянках; середи- 
ну запосідала державно-оброчна стат- 
тя (2106), поділена на п'ять ділянок. 
В межах дачі: с.Роксолани та хутори 
Дальник, Отарик, Любомила (Бі- 

ляївка), Терновий, Бугаз (Кароліно), 
Андріанівка (Грибівка) 1 Веселий Кут. 
Арнаутська. «П» - 12260 дес. 460 кв. 
саж.; поміж р.Барабой 1 Чорним мо- 
рем. Складалася спочатку зі 126 від- 
рубів, розмежованих на 239 приватних 
наділів по 100 - 300 дес., що належали 

нащадкам рядових і офіцерів колиш- 
нього Грецького б-ну та ін. власникам, 
які придбали наділи. В громадському 
користуванні лишався вигін на 840,5 
дес. із селом Арнаутівкою (Олексан- 
дрівка) та хуторами Бугове, Санжійка, 
Барабойські, Ващенків 1 Бурди. Кала- 
глійська «Ш» - 5338 дес. 35 кв. саж., 

край Дністр. лиману. Черезсмужний 
р-н громадського володіння державних 
селян с.Калаглії 1 х.Калаглійських. 
Акаржанський округ «ГУ» - 36085 
дес. 1567 кв. саж., одна межова дача 

по нижній течії р. Барабой від Сухо- 
го лиману до затоки Караголь, при- 
єднана частина дачі, вимежованої з 

Одес. град-ва. Складалася з 10 гро- 
мадських землеволодінь за кількіс- 
тю сіл колишніх колоністів, що мали 

внутрішньо-черезсмужне  землеволо- 
діння 1 подвірно-спадковий громад- 

ський вигін. До цього списку належали 
ділянки Великого Лібенталя (Велика 
Акаржа, див. Грослібенталь), Клей- 
нлібенталя (Мала Акаржа), Олексан- 
дергільфа, Нейбурга, Францфельда, 
Марієнталя, Йозефсталя, Петерста- 
ля, Фрейденталя 1 Люстдорфа; Овіді- 
опольська «І.ХУМПП» -- 6625 дес. кв. 135 
саж. - відрубне володіння міської гро- 
мади Овідіополя (Скурта 1 Молдова) 
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та прилеглих хуторів; Одеське градо- 
начальство «ІЛХ» - 44237 дес. кв. 874 
саж. - відрубне володіння міської гро- 
мади Одеси, межоване на ділянки, що 

перейшли в довічне користування мі- 
щан. Охоплювала підгороддя м.Одеси 
з хуторами (див. Одеські заміські ху- 
тори). Серед них були Татарка 1 Су- 
хий лиман (карта 27). 
Материаль для оценки земель Херсон- 

ской губерний: Одесский уезд. - Т. І. - 
Херсон, 13883. 

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА (25) ім. В.І. 
ЧАПАЄВА СТРІЛЕЦЬКА ДИ- 
ВІЗІЯ - військове формування РСЧА 
періоду громадянської війни 1 пер- 
ших років ВВВ. Сформована в Ми- 
колаєві (тепер Пугачов, РФ) з добро- 
вольців під назвою дивізія миколаїв- 

ських полків; із 21.09.1918 - | Мико- 

лаївська радянська ПД; з 25.09.1918 -- 
І Самарська ПД; з 19.11.1918 - 25 СД; 
а з 04.10.1919 - 25 їм. В.І. Чапаєва 
СД. Брала участь у громадянській ві- 
йні в Заволжі та Уралі; воювала на 
Південно-Західному фронті з поля- 
ками (1920). Дев'ять полків дивізії 
нагороджені червоними  прапора- 
ми ВУЦВК (1928) і орденом Леніна 
(1933). В ході реорганізації на базі 
полків 25 СД розгорнуті 116, 135 1 
147 СД Харківського ВО (1939). З 
квітня 1939 дислокувалась у Запоріж- 
жі; взяла участь у поході на західно- 

українські землі (вересень-жовтень 
1939) та до Бесарабії в складі 35 СК 
9 армії (1940). На 22.06.1941! дисло- 
кувалася в Болграді, утримуючи обо- 
рону до 18.07.1941, потім відступила 
за Дністер і 19.03.1941 увійшла до 
складу Одес. оборонного району. З 
22.08.1941 дивізія разом із 2 кавдиві- 

зією (підполк. П.Г. Новиков) займала 
оборону в південному секторі по лі- 
нії Кароліно-Бугаз - Францфельд - 
Фрейденталь - Червоний Розселенець, 

а з 14.09.1941 перейшла на рубежі по 

лінії Сухий лиман - Татарка - Вели- 
кий Дальник (карти 33, 35). З 15 на 
16 жовтня евакуювалась до Севасто- 
поля і зосередилася в 3 секторі оборо- 
ни на лінії Інкерманський маяк - Ка- 
мишли - Біюк-Отаркой (7117 бійців, 
145 кулеметів, 90 мінометів 1 гармат). 
Дивізія загинула в червні-липні 1942, 
прапори потопила в Чорному морі, 
офіційно ліквідована 30.07.1942. До 
складу 25 СД під час оборони Одеси 
входили стрілецькі полки: 31 Пугачов. 
ім.Фурманова (підполк. К.М. Мухаме- 
дьяров), 54 ім.Степана Разіна (діяв у 
східному секторі, один із його б-нів - 
у південно-західному), 263 Домашкін- 

ський ім.Фрунзе (вибув 12.07.1941 до 
51 Перекоп. СД, замінений 16.07.1941 
на 287, ком. - майор, а потім підполк. 
С.І. Султан-Галієв, після його пора- 
нення - кап. А.І. Ковтун-Станкевич) 
СП; артполки: 69, 99 гаубичний; 164 

окр.  винищувально-протитанковий 
дивізіон; 193 зенітна батарея (323 окр. 
зенітний б-н); 7596 мінометний дивізі- 
он; б-ни: 30 окр. розвід., 105 саперний, 
52 окр. зв'язку, 47 медико-санітарний, 
39 автотранспортний; а також - 46 
окр. рота хімзахисту, 9 див. лазарет, 
89 (480) хлібопекарня, 30 польова по- 
штова, 351 польова каса Держбанку. 
Командування: полк. А.С.Захарченко 
(14.03.1941-19.08.1941),  ген.-майор 
І.Є. Петров  (20.08.1941-03.10.1941), 
ген.-майор Т.К. Коломієць (04.10.1941- 
18.07.1942). Героями  Радянсько- 

го Союзу стали 
ген. ІЮ. Пет- 
ров, снайпер 54 
СП Л.М. Павлю- 
ченко (на 25.10. 
1943 - 309 уби- 
тих ворогів), ком. 
кулеметного роз- 
рахунку 54 СП, 

старш. сержант 
| Н.А.Онілова (по- Т.К. Коломієць 



смертно 14.05.1965, за відвагу в боях 
у лютому-березні 1942) та їн... 
ДЕВ'ЯНОСТО ДЕВ'ЯТИЙ АРТ- 
ПОЛК (99 гаубичний АП) - підрозділ 
25 Чапаєвської СД з початку війни до 
30.07.1942. В червні 1941 99 ГАП ра- 
зом з 31 СП дислокувався в Рені. Під 
час оборони Одеси вогнем батарей під- 

тримував бійців 25 СД12 КД. З вересня 
1941 боронив рубежі Великого Даль- 
ника - Татарки. Евакуйований з Оде- 
си до Севастополя. Ком. 99 ГАП - під- 
полк. С.І. Басенко, військом -- бат. комі- 

сар Б.К. Самойлов, нач. штабу - майор 
Султанов. Складався із трьох дивізіонів 

с-г (36 гаубиць калібру 
1 152 мм): кап. Піжев- 

ського, кап. Скрип- 
ника, кап. З.Г. Олій- 

ника. У 3 дивізіоні 

- командири бата- 
рей 7 1 9: лейт-ти 
Скрябін, Матюшин 
(загинув) 1 Перепе- 
лиця. 05.10.1941 під 
час наступу руму- 
нів на х.Болгарка в 
оточення потрапив 

спостережний пункт 4 батареї, ав р-ні 
кургану з позначкою 2,4 м - 7 батарея 
і кавалеристи 20 КПП 2 КД. Ком. арт- 
батареї лейт. Харченко взяв команду- 
вання на себе 1 відкинув ворога, при 
цьому ще й захопивши два кулемети 1 
4 полонених, які дали цінні відомості. 

3 дивізіон кап. З.Олійника до остан- 
ньої хвилини прикривав вогнем відхід 

військ до Одес. порту 15.10.1941. Роз- 
стрілявши увесь боєкомплект, артиле- 
ристи підірвали свої гармати. 
Горелов В. Воспоминания командира 3-го 

дивизиона 99-го гаубичного артполка 25-й 

стр. дивизии им.В.И.Чапаєева З.Г.Олейника 

// Литературная газета. -- 2009. -- 04.07. 

ДЕЛЕБІС Ганна Дмитрівна (нар. 
11.05.1949, Овідіополь) - фінансист, 

громадський діяч. Закінчила Одес. 

З.І. Олійник (1942) 
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ін-т нар. госп. 
(1934). Працює 
в Овід. рай- 
споживспілці З 
1971:  бухгал- 
тером, ревізо- 
ром, заст. гол. 
бухгалтера, 
гол. бухгалте- 
ром, заст. голо- 
ви правління, 
головою  прав- 

ління (з 2002). Зберегла розгалужену 
систему райспоживспілки. Реоргані- 
зувала виробництво в ринкових умо- 
вах, зробивши його рентабельним, 
придбала сучасне устаткування. Де- 
путат Овід. селради трьох скликань, 
член ради Одес. облспоживспілки. 
Нагородж. медалями, почесними гра- 
мотами, відзнакою голови Одес. ОДА, 
галузевим «Знаком Пошани» (2008). 
Номінант конкурсу «Людина року» -- 
ПІ місце (2001), І місце (2002). Почес- 
ний громадянин Овідіополя (2006). 
ДЕМЧЕНКО Віталій Віталі- 

йович (нар. 
01.08.1977, 
Павлоград Дні- 
пропет. обл.) - 
юрист, підпри- 
ємець.Закінчив 
Вознесен. с.-г. 
тех-м за спеці- 
альністю «пра- 
вознавство» 
(1997), Одес. 

націон. юрид. академію (2004). Має 
ліцензію на адвокатську діяльність 

(2005). Працював юрисконсультом 
ТОВ «Калаглія (1997), в Овід. РДА: 
секр. адмін. комісії, керівником служ- 
би комісій, гол. спеціалістом відділу 
організац. ії кадрової роботи, юрид. 
відділу (1997-2003). З 2003 на посаді 
ген. дир. концерну «Камелот». Пода- 
вав благодійну допомогу і фінансував 



спортивні змагання. Очолює Овід. ра- 
йонний шаховий клуб, ФК «Камелот», 

житл.-будів. кооператив «Пальміра». 
Член Одес. обл. колегії адвокатів. На- 
городж. почесними грамотами. 
ДЕРЕВЕНЧА Матвій Юхимович 

(нар. 20.09.1935, 
Широке 
Білгород- 

Дністр. | р-ну 
Одес. обл.) - 
господарник, 
вчений,  ПиСь- 

менник. Закін- 
чив  Білгород- 

Дністр. ремісн. 
уч-ще  механі- 

зації с.г. (1954), Москов. ВПШ при 
ЦК КПРС (1965), Одес. ін-т народ. 
госп-ва й аспірантуру (1973). Має в 
своєму доробку 59 наукових праць, а 
також художні твори: «Намисто жит- 
тя» (2004), «На шляхах долі» (2007), 
«Мисливські новели» (2009), вірші в 
36. «Виноградний дощ». Працював 
дир. (1979-1983), зав. лаборат. еко- 
номіки (1933-1936) Одес. овочевої 

дослідної станції (Йосипівка). За 
цей час стали до ладу дит. садок, два 
житлових будинки, приміщення кон- 
тори, ферми, прокладено кілька до- 
ріг. 1986-1995 працював зав. відділ- 
ком, дир. СПК «Петродолинське». 
Автор агрегата для вирощування 
овочів під плівкою, лінії переробки 
кукурудзи тощо. Доцент кафедри 
економ. теорії Ізмаїл. ін-ту водного 
тр-ту, канд. екон. н., почесний про- 
фесор ін-ту. Заслуж. працівник с.-г. 
України (2006). Лауреат нац. конкур- 
су «Українська мова - мова єднан- 
ня», член нац. спілки журналістів 

України. Нагородж. орденами Тру- 
дового Червоного прапора (1971), 
Дружби народів (1972), Жовтневої 
революції (1973), золотою медаллю 
ВДНГ СРСР (1970). 

ДЕРЖАВІН Павло Іванович 
шишивиних (27.02.1904, 

Петергоф - 
17.02.1993, 
Одеса) - вій- 
ськовий, кап. 

І рангу. Здо- 
бувши  серед- 
ню освіту, 
працював У 
Ленінграді. У 
ВМС з 1926. 
Закінчив Вище 

військово-морське уч-ще (1938). В 
роки ВВВ: ком. дивізіону Одес. за- 
гону сторожових кораблів ЧФ; ко- 
мандував бронекатерами Азовської і 
Дунайської флотилій. Відзначивсь у 
листопаді 1943 під час Керченського 
десанту - Герой Радянського Союзу 
(22.01.1944). Форсував Дністр. ли- 
ман (1944), визволяв Румунію, Югос- 
лавію, Угорщину, Чехословаччину 
й Австрію. По війні служив у при- 
кордонних військах, вийшов у запас 
1952. Нагородж. орденами Леніна, 
Жовтневої революції, Суворова П ст- 
ня, Червоної зірки, трьома орденами 
Червоного прапора, Вітчизняної ві- 
йни НП, П, І ст-нів, медалями. Почесн. 

громадянин ЮБратислави й Одеси. 
Один з кораблів прикордонної служби 
названо його ім'ям. 
ДЕРМЕНЖІ Степан  ІЇІлліч 

(13.05.1943, 
Дерменжі 
Кагул. р-ну 
МССР - 13.09. 
2006, Роксола- 

ни) - вироб- 
ничник,громад- 
СЬКИЙ діяч. 
Закінчив  Ка- 
гул. пед. уч-ще 
(1964),Одес.с.-г. 

ін-т (1972). Трудовий шлях розпо- 
чав шофером р-пу «Дністровський» 



(1959-1962). Вчитель Арцизької СП 
(1964-1966). Шофер Одес. заводу 
Жовтневої революції (1966-1967). 
Після ін-ту: гол. диспетчер, зав. га- 
ражем к-пу ім.Леніна (1972-1985), 
нач. Овід. район. шляхового упр. 
(1935-1987), нач. транспортного цеху 
заводу ковальсько-пресових агрега- 
тів (1987-1958). Очолював Роксолан. 
сільраду (1988-2005). В період лікві- 
дації КСП «Роксолана» взяв на себе 
відповідальність за збереження соці- 
альних об'єктів (дитсадка, ФАПУ, БК). 
Розпочав заміну вуличних водогонів. 
Узяв на баланс сільради артезіанську 
свердловину, яка забезпечила питною 
водою дитячий садок і школу. Провів 
ремонт ФАПу й аптеки. Подбав, щоб 
мешканців села оглянули виїзні брига- 
ди лікарів Одес. басейнової лікарні на 

водному транспорті. Його клопотами 
також відремонтовано дитсадок, ви- 
готовлено проектну документацію на 
прокладання підвідного газопроводу, 
засипано жерствою дороги, а центр. 
вулиці облаштовано тротуарами. На- 
городж. почесними грамотами. 
ДЕСАНТ НА ДНІСТРОВСЬКО- 
МУ ЛИМАНІ у 1941 - проведений 
під час оборони Одеси. Успіху не мав. 
Учасниками десанту були моряки 
сформованого у Севастополі спецза- 
гону (100 добровольців 1 два десят- 
ки розвідників - працівників НКВС) 
під команд. майора Валейко. Одне 
з відділень очолив С.А.Жернаков. 
В 20-х числах серпня загін у складі 
720 добровольців-моряків прибув до 
Одеси на крейсері «Червона Украї- 
на». 27.08.1941 моряків на автомобі- 
лях відправили до Овідіополя. Проти 

ночі на 28.08.1941 частина десантни- 
ків, заздалегідь розбита на групи по 
20 бійців на чолі з офіцерами НКВС, 
у 5 човнах направилися через Дні- 
стровський лиман до правого берега. 
Мали завдання на світанку раптовим 
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ударом розгромити румунський гар- 
нізон Аккермана, а потім вийти на 
тилові комунікації 1 далі діяти в Бе- 
сарабії як диверсійно-розвідувальний 
партизанський загін. На підході до бе- 
рега десантників зустрів кулеметний 
і артилерійський вогонь. ШІілюпкову 
флотилію атакувала також авіація. За 
наказом командира загін розосере- 
дився в плавнях у р-ні Чигирі Мокрі, 
а бійці заховалися під перевернутими 
і замаскованими човнами. Раптовість 
була втрачена, 1 загін проти ночі по- 
вернувся до Овідіополя. У ніч з 29 
на 30.05.1941 десант, користуючись 
темрявою, пройшов уздовж лівого бе- 
рега лиману 1 атакував околицю Єфи- 
мівки, вибивши звідти румунів. На 
світанку десантників змінили підроз- 
діли 31 СП 25 Чапаєвської СД. Мо- 
ряки повернувся до Одеси на відпочи- 
нок. Надалі загін використовували як 

резерв Одес. оборонного рубежу, для 
ліквідації проривів на інших ділянках 
оборони. Сам старшина Жернаков і з 
ним 12 матросів направили в розвід- 
увальний батальйон 421 СД. 
Суховей Леонид. Морские десантьг // 
Вечерняя Одесса, 2008. - 11 октября. - 
3о152-153. 
ДЕСАНТ НА СУХОМУ ЛИМА- 
НІ 1919 року - операція військ Білої 
армії спрямована на визвол. Одеси 
від більшовиків. Почав її 10.08.1919 
зведений драгунський полк (полк. 
Д.І.Туган-Мірза-Барановський - 74 
офщери, 541 солдат, 253 коней 1 38 
возів) у районі насипу Сухого ли- 
ману і Великого Фонтану. Началь- 
ником десанту став (призначений 
07.03) ст.лейтенант В.О.Меркушов, 
колишній командир підводного чов- 
на «Окунь», що діяв на Балтійському 
морі під час Першої Світової війни. 
Загальне командування здійснював 
кап. І рангу П.П. Остелецький - 
ком. крейсера «Генерал Корнілов», на 
підтримку якого прибула англійська 



ескадра в складі крейсера «Карадок», 
3 міноносців та 2 транспортів з гідро- 
планами. Одного з двох гідропланів, 
що провадили розвідку в районі Олек- 
сандрівки, підбили червоноармійці 
з охорони мануфактурних складів, а 
льотчика полонили. О 5 годині ранку 
10 серпня драгуни (250-300 чол.) ви- 
садились на пересипу Сухого лиману 
й рушили на дачу Ковалевського. О 
3 ранку обслуга червоної гаубичної 
батареї (дві гармати) перейшла на бік 
десанту, 1 він дійшов аж до лінії Арка- 

дія - Малий Фонтан - Татарка. В ра- 
йоні Великого Фонтану білогвардійці 

без бою захопили маяк з прожекто- 
рами. Висадивши на берег основні 
сили, полк розділили на колони, які 
скерували до Одеси: Петроградський 
ескадрон (1 колона - ротмістр Руб- 
цов) рухався узбережжям до центру 
міста по лінії Аркадія - Французький 
Бульвар - Ланжерон; 2 ескадрон (2 
колона - ротмістр Лесеневич) - по лі- 
нії трамваю через Великий Фонтан до 
центрального залізничного вокзалу; 
головного удару завдавали кавалерис- 
ти полк. Мірзи Туган-Барановського 
(2 колони - полк. Зотов і штабс- 
ротмістр Глазер), що рухалися по 
Люстдорфській дорозі до одес. тюрми; 
І ескадрон (5 колона - ротмістр Юри- 
цин) діяв у напрямку товарної стан.; 
два Новорос. ескадрони: 5 (ротмістр 
Ляшков) - у резерві, а 6 (ротмістр 

Аладьїн) - при- 
кривав шлях 
на Овідіополь. 
Одесу захи- 
щали незначні 
сили 47 СД 
М.Д. Логофета, 
що  окопалися 
в районі літніх 
таборів та в 
Чубаївці (600 

В.О. Меркушов бійців і пан- 
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цирник), інші влаштували позиції на 
дорозі з Молдованки в Аркадію (300 
бійців 415 і 416 полків). Їх розстрі- 
ляли гарматами з кораблів. Крім того, 
антибільшовицька група полк. Саблі- 
на (грузинська сотня під командою ко- 
лишніх офіцерів Рос. імп. армії - рот- 
містр Ассабалов і поручик Габахадзе) 
підняла повстання в центрі Одеси. 
Об'єднаними зусиллями білогвардійці 

витіснили більшовиків з міста. 
ДЕСЯТА (10-а) ГВ. КУБАН- 
СЬКА КАВАЛЕРІИСЬКА ДИ- 
ВІЗІЯ військове формування 
РСЧА. У січні 1942 в Краснодар. 
краї сформовано 13 Кубанську ко- 
зацьку дивізію, яка ввійшла до скла- 
ду 17 Кубан. козацького КК. Через 
півроку дивізію  переформовано 
на 10 гвардійську. В червні 1944 їй 
надано їм'я «Слуцька». Нагородж. 
орденами Червоного прапора, Су- 
ворова П ст-ня, Кутузова І ст-ня, 
Богдана Хмельницького ПП ст-ня. 
П'ять козаків дістали звання Героя 
Радянського Союзу. Брала участь у 
битві за Кавказ (1942-1943); в опе- 
раціях: Армавтіро-Майкопській, 
Північно-Кавказькій, Ростовській, 

Донбаській, Мелітопольській (1943), 
Березнегувато-Снігурівській, Одесь- 
кій, Білоруській, Бобруйській, Мін- 
ській, Дебреценській (1944), Буда- 
пештській (1944-1945), Братиславо- 
Брновській, ШПразькій (1945). Ко- 
мандири: полковник М.Ф. Ципляєв 
(26.01.-20.06.1942), ген.-майор Б.С. 
Міллеров, полковники М.Ї. Гада- 
лін, С.О.Шевчук, М.С.Поприкайло, 

полк. Г.І.Рева, полк. В.В.Никифоров, 
ген.-майор С.Т. Шмуйло. Під час ви- 
зволення Одеси 10 КД дістала наказ 
09.04.1944 виступити на Овідіополь 
і далі на Кароліно-Бугаз. Оскільки 
С.О. Шевчук командував дивізією 
лише кілька днів, з ним був заст. ком. 
4 гв. Кубан. КК ген. С.І. Горшков. Ми- 



нувши Францфельд 1 Калаглію, ди- 
візія захопила Скурту й Овідіополь, 
а потім повернула до р.Барабой, 
щоб перекрити дорогу до Дністр. ли- 
ману двом німецьким ПД (304 1 306), 
що рухалися на Олександергільф, і 
потрапила в оточення. Проте 10-1Ї 
квітня, хоч і з певними втратами, ку- 
банці таки прорвалися до Біляївки. 
1945 до 10 КД входили гв. Барано- 
вичський КП: 36 орденів Суворова 
і Олександра Невського; 40 орденів 
Кутузова 1 Олександра Невського; 42 
орденів Суворова 1 Богдана Хмель- 
ницького; 183 арт.-мінометний полк 
орденів Кутузова 1 Олександра Не- 
вського і 123 танковий полк ордена 
Олександра Невського. 
ДЕХТЯРЬОВ Шор Володими- 

рович (нар. 
27.07.1942, 
Єреван Вір- 
мен. РСР)-гро- 
мадський 1 дер- 

жавний діяч. 
Закінчив Одес. 
с.-т. ін-т (1964), 
Одес. філію 
ВПІ при ЦК 
КПУ (1979). 
Почав працю- 

вати ветлікарем, був зав. МТФ к-пу 
ім.Татарбунар. повстання (Татарбу- 
нар. р-н. Одес. обл. 1965-1969). Зго- 
дом: перший секр. Татарбунар. РК 
ЛКСМУ (1969-1971), інстр. с.-г. відді- 
лу Одес. ОК КПУ (1971-1975), голова 
виконкому Білгород-Дністр. райради 
(1975-1933), перший секр. Овід. РК 
КПУ (1983-1991), Район під його ке- 

рівництвом не раз ставав перемож- 
цем Всесоюз. соц. змагання, діставав 

перехідні червоні прапори. Розпочав 
газифікацію населених пунктів. Далі 
працював заст. керівників у комер- 
ційних структурах (1991-1994), нач. 
Одес. обл. держ. інспекції заготівель і 

якості с.-г. продукції (1994-1998), очо- 
лював Білгород-Дністр. РДА (1993- 
2000), був ген. дир. ВО «Бесарабсад- 
винпром» (2000-2002), заст. дир. Одес. 
торгово-промис. палати (2003-2008). 
Депутат трьох скликань Одес. обл. 
ради, райрад Білгород-Дністр. й Овід. 
р-нів. Нагородж. орденом Трудового 
Червоного прапора (1978), медалями, 
почесними відзнаками і грамотами. 
ДЖІНЕСТРА (Сіпезіга) - гену- 
езький порт-факторія в районі суч. 
Одеси (карта 2). Заснована на поч. 
ХІУ ст. (див. Генуезькі кол.). Біль- 
шість вчених вказують на збіг назви 
факторії з іменем р.Дністер (отже, 
мала бути десь на його березі). Інші 
історики виводять назву «Джінестра» 
від степової кущової рослини родини 
бобових - «дроку» (лат. - Сепізіа), 
яка має яскраво-жовті квіти (народна 
назва - тереза, чистик). 

ну Д. 3 чубнетяннй зм «с/ Фет або 

Джінестра на карті ХИЙ ст. 

ДИВЕРСІЙНО- КОНТРРЕВО- 
ЛЮЦІЙНА ГРУПА - організація, 
що, за версією НКВС, нібито спрямо- 
вувала сили проти органів радянської 
влади у Спартак. р-ні. Створив її 
буцім працівник німецького консуль- 
ства в Одесі К.А. Ганн (1934), щоб 
«вербувати» мешканців німецького 
походження із приодеських сіл для 
диверсій на залізничній лінії Одеса- 
Овідіополь у перші дні ймовірної ві- 
йни Німеччини й СРСР. Звинувачення 
базувалися на свідченнях, що стосу- 
валися епізодів повстань 1919 1 1920, 
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колективізації та розкуркулювання 
1930-х. Насмикавши таких «фактів», 
ДПУ УНКВС 19.01.1938 узяла під 
варту 130 мешканців Спартаківки, 
Олександергільфа, Нейбурга та ін. З 
допитів І.Я. Мюллера стало відомо, що 
«диверсійно-контрреволюційну гру- 
пу» створював саме він, а А.Я.Губер 
1 Я.Лефлер «вербували» учасників. 
Першого, колгоспника зі Спартаків- 
ки, розстріляли ще у 1937. 
ДИКЕ ПОЛЕ - географічний тер- 
мін для позначення степів Північного 
Причорномор'я. Використовуваний у 
Західній Європі з др. пол. ХУ ст. Опи- 
си Квлія Челебі, Г. де Боплана та ін. 

авторів спростовують думку про ди- 
кість та безлюддя регіону. Щ 
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙ- 
НОГО ТИПУ - форма виховання ді- 
тей із сімей, позбавлених батьківства 
і дітей-сиріт. В Овід. р-ні діють у ро- 
динах: Майстренків (10.01.2000, Ові- 
діополь) - 7 вихованців та 2 рідних; 

Карпенків (12.12.2000, Овідіополь) - 
9 вихованців 1 2 рідних; Стрецкулів 
(30.11.2006, Дальник) - 6 вихованців 
1 5 своїх; Литвинів (10.04.2003, Сухий 

Лиман) - 9 вихованців; Петровських 
(01.12.2008, Кароліно-Бугаз) - 6 ви- 
хованців 1 4 рідних. А ось сім'ї, які 
взяли за своїх від одного до чотирьох 
дітей: Л.С. Дехтярук та А.І. Димо- 
ва (04.12.2006), С.В. й А.Ф. Шелегії 
(21.01.2009). 
«ДЗЕРЖИНЕЦЬ», 
«Дністер», ФК. 
ДЗЮБА Алла Федорівна (нар. 
20.01.1945, Крути Кодим. р-ну Одес. 
обл.) - організатор виробництва. За- 
кінчила Ісаївський зооветеринарний 
т-м (1964), Одес. с-г. ін-т (1979), Трудо- 
ву діяльність розпочала зоотехніком- 
селекціонером у госп-вах Татарбунар. 
р-ну (1964-1972). Працювала гол. 30- 
отехніком р-пу «Шеремога» (1972- 
1954). Впроваджувала передові тех- 

ФК - ДИВ. 

нології  (дво- 
змінна робота 
доярок,  пле- 
мінна ферма 
великої рогатої 
худоби тощо). 
Дир. Одес. 
обл. школи 
майстрів с.-г. 
(1984-2000). 
Не раз була де- 

путатом Овід. райради, Великодол. 
селради. Нагородж. почесними гра- 
мотами, має звання «Заслужений зо- 
отехнік України» (1979), 
ДИМЧЕНКО Сергій Іванович 

( на р . 
28.06.1956, 
Овідіополь) - 
тележурналіст. 
Закінчив ф-т 
журналісти- 
ки Львів. ун- 
ту  ім.Франка 
(1985), працю- 

вав  кореспон- 
дентом, зав. від- 

ділом, заст. ред. газети «Наддністрян- 
ська правда» (1973-1936). Після на- 
вчання у ВИШ при ЦК КПУ (1986- 
1938) працював ред. Микол. обл. мо- 
лодіжної газети «Ленінське плем'я» 
(1983-1990). Заст. гол. редактора, 
гол. редактор Миколаїв. облкомітету 
телебачення й радіомовлення (1990- 
1997). Організатор Овід. студії теле- 
бачення -- однієї з перших в Україні 
репонал. телекомпаній (1997). Член 
Нац. спілки журналістів України 
(1981). Стажувався на телерадіока- 
налах США (2001, Техас). Учасник 
міжнар., всеукраїнських, обл. кон- 
курсів телепередач. Лауреат першого 
міжнар. конкурсу регіонал. телепро- 
грам «Україна єдина». Нагородж. по- 
чесними грамотам, відзнаками Нац. 
спілки журналістів України. 
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ДНІСТЕР (давньогрец. Торас, лат. 
Туга8, молд. Мізіги) - річка на заході 
і південному заході України та у Мол- 
дові. Довжина -1352 км, площа ба- 
сейну - 72,1 тис. км?. Виток на північ- 
них схилах Українських Карпат (гора 
Розлуч біля с.Вовчого Турків. р-ну 
Львів. обл.), на висоті понад 900 м 
над рівнем моря. Впадаючи в Чорне 
море, утворює Дністр. лиман. Одна з 
найбільших річок України. 
«ДНІСТЕР» - пароплав. Виготовле- 
ний в Англії компанією «Вільям Фер- 
берн 1 Ко» на замовлення Новорос. і Бе- 
сараб. ген.-губ. графа М.С.Воронцова. 
Габарити: ширина - 4,9 м, довжина - 
30,5 м, водотоннажність -- 117,5 т; два 

парових котли і дві парові одноцилін- 
дрові балансні машини загальною по- 
тужністю 40 кінських сил. На відміну 
від попередніх, цей пароплав склали в 
Одес. порту на стапелях біля митниці. 
Частини до місця складання доправив 
(12.03.1343) теж виготовлений в Ан- 
глії пароплав «Крим». Складанням ке- 
рував інженер-капітан В.Ф.Карачурін, 
консультант | - інженер-механік 
Джеймс Берд. 03.08.1846 «Дністер» 
спустили на воду, в листопаді він 
зробив пробний рейс із 4 порожніми 

Пароплав «Дністер» на Дністровському 

лимані (мал. Є.В. Войшвілло) 

баржами Дністром до Маяків, а повер- 
нувся в Одесу із 2 баржами пшениці. 
Після технічного огляду 03.03.1347 
вийшов з Одеси до Дністр. лиману 
під командою кап. Г.М. Міхновсько- 
го. Крім нього, до команди входили: 
машиніст, боцман, 5 матросів і 4 коче- 

гари. На пароплаві були каюти для 4 
пасажирів І класу і для З пасажирів 2 
класу. Кожен з них мав право перево- 
зити 32 кг багажу, за більший вантаж 
брали окрему платню. Товари, вози, 
коней і худобу розміщували на бар- 
жах. Спочатку «Дністер» плавав від 
Маяків до Бендер, а з 1348 по 1851 -- 
між  Овідіополем і Аккерманом, 
поки сюди не прибув новий (другий) 
пароплав «Граф Воронцов». Після 
Кримської війни 1353-1356 «Дністер» 
належав Новорос. пароплавній екс- 
педиції, а потім - компанії Чорномор- 
ських перевезень РТШТ (Російське 
товариство пароплавства і торгівлі). 
1857 «Дністер» ходив іще між Овіді- 
ополем 1 Аккерманом, але невдовзі 
його розібрали. 
«ДНІСТЕР» --футбольнийклуб (ФК) 

Овідіополя. Ко- 
манда - створе- 
на 1947. З 1951 
по 1988 під на- 
звою «Дзержи- 
нець» належала 
к-пу ім. Дзер- 
жинського, 

після чого перейшла під прапор Овід. 
селради з назвою «Дністер». 1991 за- 
реєстрована громадська організація 
«ФК Дністер - Овідіополь». З 1998 
клуб набув статусу члена Асоціації 
Аматорської Ліги України, а з 2001 -- 
став членом Професійної Ліги Украї- 
ни з футболу. 2008 клуб реорганізова- 
но в ТОВ «ФК Дністер - Овідіополь». 
Чемпіон України серед аматорів 
(1999); фіналіст суперкубка України 
серед аматорів (2000); чемпіон Одес. 
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обл. (1980, 1997/1999, 
1999/2000, осінь 2000; володар куб- 
ка Одес. обл. на приз газ. «Чорно- 
морська комуна» (1972, 1981, 1982); 
кубка Одес. обл. пам'яті М.Трусевича 
(1998/1999, 1999/2000); кубка Федера- 
ції футболу Одес. обл. (1997); Супер- 
кубка Одес. обл. (1999); переможець 
першості Одес. обл. С.Роздоріжнюка 
1996, 1999/2000, 2000/2001; учасник 

кубка регіонів УЄФА (2000/2001, 
друге місце у відбірковому турні- 
рі); володар кубка облради «Колос» 
(1971,1976); переможець першості 
України серед команд другої ліги 
(група А) 2006/2007. Кращі гравці 
клубу: Г. Титомир, С. Боговик, А. Ку- 
линський, А. Виноградов, В. Оксе- 
нюк, В. Мартеросян, А. Гоцаценко, 
О. Яценко, В. Міллер, М. Андреєв, В. 
Гришко, П. Чілібі, І. Бєланов, О. Щер- 

баков, О. Спицин, В. Астраханкін, В. 

Дуков, А. Дорошенко, В. Стрижаков, 
С. Чмерук, О. Георгієв, С. Акопян, Ю. 

Заруцький, М. Чербаджі, С. Бабій, І. 
Зілинський, С. Свиргун, В. Юрчен- 
ко, Ю. Куліш, С. Слота, В. Чміль, В. 

Кресс, О. Пінчук, С. Стародубець, Г. 
Підвальний, К. Стародубовський, А. 

Телесненко, В. Пошехонцев, С. Книг- 

ницький, О. Бондаренко, А. Маташ. 
Найкращий бомбардир - В. Полта- 
вець (30 м'ячів). Найкраще досягнен- 
ня: вихід у 1/8 фіналу кубка України 
(2007/2008). Гол. тренери клубу: О. 
Лазаренко (1958-1960), В. Галиць- 
кий (1961-1965), Л. Шишкін (1966), 

М. Романов 
(1967), А. Пи- 
виков (19648), 
М. Андрієнко 
(1969-1977), 
О. Зінченко 

х (1978-1933), 
А. Продаєвич М. Андреєв 

(1983-1997), В. Ущаповський (1997- 
2007), І. Негара (2007-2008), в.о. тре- 
нера В. Зубков 1 Т. Хусейнов (2008), 
А. Пархоменко (з 2008). Керівниками 
1 президентами клубу були: Д. Ненов, 
О. Зінченко, Х. Хасаєв; з 2008 -- 

А. Продаєвич. Клубові присвячено 
книгу: Усатюк Ю. Еогіе5 ЕКогипа 
Абиуаї. - Одесса, 2009. 

ДНІСТРОВСЬКА ДЕСАНТ- 
НА ОПЕРАЦІЯ - складова Ясько- 
Кишинівської наступальної  опе- 
рації (20-29.08.1944). На правому 
березі Дністр. лиману зосередили- 
ся частини 3 румунської армії (ген. 
П.Думітреску), нім.румун. групи 
армій «Швденна Україна» (ком. ген- 
полк. Й.Фріснер) - чисельність во- 
рожих військ у р-ні Аккермана ста- 
новила близько 4000 чол. 1 майже 
100 гармат. Десантна група на чолі з 
ген.-лейт. О.М. Бахтіним, що мала за- 

вдання захопити правий берег Дністр. 
же 

фо 

І. Єльцов ПП. Морозов М. Терещенко 

О. Кирилов К. Дьоміна Є. Завалій 
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лиману складалася з: 3 окр. мотоци- 
клетного полку, частин І гв. Новорос. 
укріпрайону, б-ну амфібій, 83 окр. Но- 
ворос. бригади морської піхоти (пол- 
ковник Л.К. Смирнов), 255 Червоно- 
прапорної окр. морської Таманської 
стрілецької бригади (полк. І.В. Вла- 
сов), 250 бійців штурмових роїв 369 
Керчен. б-ну морської піхоти (майор 
С.Г. Григор'єв) - 8022 бійці, 10 тан- 
ків, 122 гармати 1 73 міномети. З моря 
десант підтримувала Дунайська вій- 
ськова флотилія. Розпочалась опе- 
рація в ніч на 22.08.1944. Перша (пів- 
нічна) група десанту (2316 бійців на 
270 човнах, під ком. кап. 3 рангу Д.Ї. 
Шальнова), що рушила з Калаглії, ви- 
садилася на північ від Аккермана (83 
бригада - в районі Мологи, а 255 по- 
близу Сухих Чигирів); друга (півден- 
на) група (1216 бійців на 213 човнах, 
під ком. кап.-лейт. Л.П. Потапова), що 
рушила з Роксолан, висадилася на 
південь од Шабо (частини І гв. Укрі- 
прайону 1 дві роти 369 б-ну). Слідом 
за першим ішов другий ешелон - на 
півглісерах 1 штурмових ботах з при- 
чіпними поромами (скріпленими з 
трьох човнів) разом з б-ном машин- 
амфібій, які переправляли артилерію 
і міномети. Третім ешелоном на поро- 
мах переправили гармати, танки й ав- 
томобілі. Десант підтримували кора- 
блі Дунайської флотилії (прорвалися 
через Цареградське гирло 1 висади- 
ли десант на Бугазі), із суші - арти- 
леристи артдивізіону 76-мм гармат 33 
ОБрРМП - лейт. О.М. Кирилова, а та- 
кож 26 гармат берегової артилерії Ду- 
найської флотилії з артилерією Одес. 
військово-морської бази. О 18 годині 
вечора Білгород-Дністровський став 
вільним. Значна частина морських 
піхотинців 83 бригади за героїзм діс- 
тала нагороди: звання Героя Радян- 
ського Союзу - морський піхотинець, 
старш. І статті П.А. Морозов, ком. 

роти розвідників 33 бригади, старш. 

лейт. М.В. Терещенко (посмертно); 
ком. кулеметної роти 305 б-ну цієї 
бригади -- старш. лейт. О.В. Зацепін 
(посмертно), ком. роти 16 б-ну І.С. 
Єльцов, ком. гарматного рою артди- 
візіону 83 ОБрМП, старш. сержант 
І.Р.Халіков. Не менш мужніми пока- 
зали себе жінки, серед них ком. рою 
93 бригади морських піхотинців Є.М. 
Завалій 1 санінстр. 369 б-ну морської 
піхоти старшина К.І. Михайлова (Дьо- 
міна). Форсування Дністр. лиману 
сприяло розвиткові головного удару 
військ ПІ Укр. фронту (командувач 
ген. армії Ф.І. Толбухін) під Бендера- 
ми, створило умови для наступу на Із- 
маїл 1 Галац. 
ДНІСТРОВСЬКА ЛІНІЯ УКРІ- 
ПЛЕНЬ - низка фортець на лівому 
березі пониззя р.Дністер. Після рос.- 
турецької війни 1787-1791 1 Яського 
миру, Османська імперія поступилася 
на користь Рос. імп. Очаківською 
обл. Для захисту нових кордонів за- 
клали низку фортець. Рішення про їх 
створення ухвалила їмп. Катерина П 
17.06.1792. Буд-вом керувала спеці- 
альна експедиція на чолі з О.В. Су- 
воровим. Лінія шшла від р.Ягорлик 
по Дністру й лиману до його гирла, 
а далі морським узбережжям до Пів- 
денного Бугу. На 1795 постали фор- 
теці: Середня (Тирасполь) навпроти 
Бендер, Аджидерська на Дністр. ли- 
мані 1 Хаджибейська на березі моря. 
Укріплення сприяли освоєнню регі- 
ону, розбудові: Овідіополя та інших 
МІСТ. 
ДНІСТРОВСЬКА  МОСТОВА 
ПЕРЕПРАВА - підйомний міст че- 
рез ШЦареградське  (Стамбульське) 
гирло Дністр. лиману, спорудже- 
ний протягом 1953-1955. Мостом 
їде залізнична колія, обабіч якої тяг- 

нуться дві вузькі автомобільні смуги 
(дерев'яні замінено на асфальтові у 
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Міст через Цареградське гирло 

(суч. вигляд) 

1980-х). Перед цим тут було кілька 
переправ. На початку Першої світової 
війни - плавучий міст. Його замінили 
на понтонний (1916), проклавши по 
ньому залізницю, а поруч збудували 
стан. Бугаз (1917). Міст заблокували 
румуни (1918). Спроби Одес. групи 
Білої армії відновити його роботу для 
пропуску ешелонів (наприкінці 1919), 
наткнулись на протидію румунської 
влади і командування Антанти. Протя- 
гом 1918-1940 переправи тут не було, 
залізниця до неї уривалась на стан. 
Бугаз, а на лівому березі біля Очаків. 
гирла. Після приєднання Бесарабії до 
СРСР, у лютому 194| почалося при- 
скорене буд-во мосту за проектом 
ІЙ. Цюрупи (29.08.1905-27.04.1972). 
Роботи виконував Мостопоїзд 05 
Наркомату шляхів сполучення. На 
першому етапі зводили переправу, па- 
ралельно ставлячи опори для мосту. 

Переправу відкри- 
ли за тиждень до 
початку війни: дві 
баржі перевозили 
по 3 вагонів або 
по три паровози. 
Першого ж дня ві- 
йни вона потрапи- 
ла під бомби. Але 
рух ще подужчав. 
На захід тяглися 

війська 1 зброя, на 

схід - евакуйовані з Ізмаїльської обл. 
та устаткування заводів. Під керів- 
ництвом І.Цюрупи збудували також 
додаткову - автогужову переправу. В 
кінці липня обидві пропустили остан- 
ні війська, й були знищені в ніч на 
29.07.1941. В ході Ясько-Кишинівської 
операції (серпень 1944) тут знову на- 
вели понтонний міст, а у 1953 почало- 
ся будівництво сучасного. 
ДНІСТРОВСЬКА ПАРОПЛАВ- 
НА ПЕРЕПРАВА. Почала діяти 
1840. Перевозила бесарабську сіль 
1 пасажирів через Дністр. лиман. А 
до того цю роботу виконували човни. 
Так, М. Надєждін ще 1839 переправ- 
лявся тут на одному з чотирьох ві- 
трильників (два належали Овідіопо- 
лю, два - Аккерману). Але до нової 
переправи готувалися. Архітектор 
Ф.К. Боффо (1780-1367), гідротехнік 
Чорномор. адміралт. правління інже- 
нер Б.В. ван дер Фліс (1762-1346) 1 
поручик Гатцук організували буд-во 
пристаней і контор, а в Аккермані 
ще й складів для вугілля. З березня 
1840 поміж Овідіополем та Аккерма- 
ном почав курсувати пароплав «Граф 

Воронцов». У березні 1946 на лінію 
став пароплав «Дністер» 1 справно 
працював до 1351, поки сюди не при- 
був новий (другий) пароплав «Граф 
Воронцов». Під час Кримської війни 
1853-1356 судна підпорядкували Но- 
ворос. парополавній експедиції, зго- 

дом їх передали компанії «Російське 
товармелко пароплавотва і торгівлі» 

Дністровська пароплавна переправа 
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(РТПІТ, 1857), хоч «Дністер» після 
цього обслуговував переправу ще 
кілька місяців. У 18360-1870-х на пе- 
реправі діяв пароплав «Болтун», що 
мав двигун потужністю 52 кінські 
сили 1 середню швидкість 5 вузлів, 
водомісткість 82 тонни, вантажність 

2000 пудів, 1 міг перевозити майже 
200 тис. пудів на двох 1 навіть трьох 
баржах. Шлях у 9 верст він долав за 
годину; із баржами - більше години. 
Крім того, в Аккермані Й Овідіопо- 
лі діяли ще 15 невеликих приватних 
суден, що перевозили від 20 до 60 
пасажирів. Через малі глибини біля 
Овідіополя пасажирів на пароплав 
забирали 1 висаджували на берег з 
човнів. Така сама ситуація склалась і 
біля Кароліно-Бугазу (див. Кароліно- 
Бугаз, курорт). Тут пароплави з осад- 
кою 20 футів могли підійти до берегів 
за 2-3 версти, а із 12-футовою - за 1-2 
версти. До морозів переправа трима- 
ла пароплав 1 10 барж. Коли в регіоні 
почалося розгалужування залізниць 
(з 1865), Овід. порт втратив роль тор- 
говельного. Переправа в ньому діяла 
як пасажирська та гужова до 1960-х 
(з перервою 1913 - 1940). Наприкін- 
ці ХІХ - поч. ХХ ст. її обслуговували 
пароплави «Тургенєв» (кап. Ю.А. Баг- 
ненко, власник Шая Кропотницький) 

1 «Васильєв» (про це писали В. Ката- 
єв 1 К. Паустовський). На поч. ХХ ст. 
між Овідіополем 1 Аккерманом плава- 
ли невеликі парові катери «Дружок» 
1 «Стрілка». Під час Першої світової 

віЙнИ, коли водний шлях став знову 
потрібен для перевезення вантажів і 
поранених, на Дністрі та лимані діяли 
15 пароплавів, хоч тільки 7 з них були 
здатні тягти баржі (1916). На почат- 
ку ВВВ пароплавну переправу через 
Дністр. лиман відновили для пере- 
везення на лівий берег військових та 
зброї Південного фронту. Уповно- 
важеним Дністр. експлуат. дільниці 

призначили В.І.Смирнова, який на- 
лагодив переправу за допомогою па- 
сажир. пароплавів «Ляпідевський», 
«Молотов», буксира «9 січня» та кіль- 
кох барж. Діяла також лінія Бугаз - 
Овідіополь, на якій працювали букси- 
ри 1 4 баржі вантажністю по 1000 т. В 
ніч на 23.07.1941 «Ляпідевський» узяв 
на борт останніх захисників Аккерма- 
на. До середини 1990-х поміж ОВІДІ- 
ополем і Білгородом-Дністровським 
курсували пасажирські катери. 
ДНІСТРОВСЬКИЙ ЛИМАН - 
найбільше за площею  внутріш- 
нє водоймище  Північно-Західного 
Причорномор'я. За походженням є 
нижньою частиною долини Дністра, 
що її затопили води Чорного моря 
близько 13 тис. років тому. Площа 
лиману становить 408 кв. км, об'єм 
близько 0,73 км?, середня глибина 1,3 

м, площа водозбору - 75200 кв. км. 
Довжина лиману по осьовій лінії ся- 
гає 42,5 км, максимальна ширина 12 
км, найменша - 4,2 км. Найглибша 

північна частина лиману, на півдні 
середня глибина не перевищує 1,5 м. 
Лиман замерзає мало не кожної зими, 
крига тримається в середньому 84 дні 
(найдовше - 129 днів). З'єднується 
з Чорним морем через Цареград- 
ське гирло, яке прорізує піщано- 
черепашковий  пересип завдовжки 
майже 11 км. До 1953 існувало ще й 
Очаківське гирло. | 
«ДНІСТРОВСЬКИЙ» - радгосп. 
Створений 1944 в селах Новоград- 
ківка 1 Доброолександрівка. Під- 
порядковувався Одес.  радгоспно- 
виробничому трестові. 07.02.1964 з 
нього виділився р-п «Чапаєвець» 
(Доброолександрівка). З 1966 -- ви- 
нрадгосп; з 1975 - радгосп-завод 
«Дністровський». Трудився вирощу- 
ванням зернових 1 технічних культур, 
тваринництвом, виноградарством, 
овочівництвом 1 садівництвом. Обро- 
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бляв 2772 га землі, у т.ч. 1117 га ріллі. 
Працювали виноробний завод, ме- 
ханічна майстерня, будівельний цех. 
Понад 70 працівників отримали дер- 
жавні нагороди. Після реформування 
орендне підп-во (28.12.1991), а згодом 
ВАТ «Дністровський» (07.01.1999), 
Розпайовані 1554 га та видано 427 

державних актів на землю. 
ДНІСТРОВСЬКО- ПРУТ- 
СЬКИЙ ПОХІД - військова опе- 
рація (1940), спрямована на очищен- 
ня Бесарабії ії Північної Буковини од 
військ Румунії. Згідно з планом від 
17.06.1940, радянські війська мали 
завдати ударів з району на північ од 
Чернівців - уздовж Прута на Яси та 
з району Тирасполя - на південь од 
Кишинева - на м.Хуші, щоб оточи- 
ти румунські війська в районі Бельц 
1 Яс. Для дезорганізації тилів проти- 
вника передбачали авіадесанти, а ру- 
мунському флотові мав протистояти 
ЧФ. Оскільки радянсько-румунський 
конфлікт набув мирного розв'язку, на 
вказані території ступила тільки час- 
тина військ Південного фронту (ген. 
Г.К.Жуков), зосереджених на лівому 
березі Дністра: від 12 армії - 4 КК з 
23 танковим корпусом, 2 КК з 5 тан- 
ковою бригадою (1 ешелон), 60, 58, 

Бессарабская камианич (нюнь 1940 г.) 
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131 стр. 1 192 гірськострілецька диві- 
зії (2 ешелон); від 5 армії - 36 та 49 
танкові бригади (1 ешелон), 80 1 169 
стр. дивізії (2 ешелон); від 9 армії - 5 
КК, 4 танкова бригада, 15 мотострі- 
лецька дивізія (1 ешелон), 95, 25, 74, 

140 стр. дивізії (2 ешелон). Крім того, 
були використані 201 1204 повітряно- 
десантні бригади. Напередодні всту- 
пу до Бесарабії радянських військ 
26.06.1940 о 12.00 до Овідіополя 
катером під білим прапором у супро- 
воді перекладача прибув ком. румун- 
ського сектора Х)о5 майор Онічану. В 
листі, переданому ген.-майорові М.І. 
Кирюхіну 1 нач. прикордонної охоро- 
ни майору С.І. Грачову, румунський 
уряд просив відкласти введення ра- 
дянських військ до Бесарабії з 14.00 
на 17.00 годину 28.06.1940. Прохання 
було відхилене. Наприкінці дня 28.06 
війська Південного фронту були вже 
в Чернівцях, Бендерах, Бельцах, Ки- 
шиневі й Аккермані. З форсуванням 
нижньої течії р. Дністер війська 9 ар- 
мії дещо припізнилися, бо понтонери 
не зуміли вчасно налагодити пере- 
праву. Того ж таки дня в Одесі почала 
діяти радянсько-румунська урядова 
комісія для врегулювання питань ева- 
куації румунських частин та установ 
із Бесарабії ії Північної Буковини (з 
радянської сторони -- ген.-лейт. Д.Т. 
Козлов, з румунської - дивіз. ген. А. 
Алдя). 
ДНІСТРОВСЬКО-ЦАРЕГРАД- 
СЬКИЙ МАЯК -- гідрографічна 
споруда 3 класу на правому березі 
Цареградського гирла Дністр. лима- 
ну. Кординати: довгота - 467 04.5" М, 
широта - 30" 283.3" Е. Стала до ладу 
1965 (висота 20 м). Маяк мав стулкові 
металеві знаки з ацетиленовим ліхта- 
рем, заміненим (1977) на електричну 
автоматичну світлооптичну установ- 
ку «АСА»-500 (далекість освітлення -- 
близько 22 миль). Невдовзі збудували 
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Дністровський маяк 

30-метрову металеву вежу з ліхтарем 
і круглим щитом видимості заввишки 
І2 м). Вежу старого маяка (передній 
стулковий знак) використовувано па- 
ралельно з новою (задній стулковий 
знак). З 1998 на маяку діють два бен- 
зоагрегати, а в серпні 2001 - дода- 
но ще й дизель-генератор на 10 кВт. 
Перші відомості про маяк маємо з 
1419, коли диякон Зосима з Троїце- 
Сергієвого монастиря потрапив до 
Білгорода й записав: «На самом устье 
Днестра столп стоит, которьмй зовется 
Фонарь, тут находится пристань ко- 
рабельная». Був маяк і за турецьких 
часів. Зокрема є згадка, що в жовтні 
1788 «кошовий з вірними козаками 
ходив до маяка, що поблизу гирла 
Дністра». 1827 на Цареградському 
гирлі встановили новий навігаційний 
знак з координатними: півн. широта 
4694344,7", східна довгота 30229710). 

Дерев'яний шпилеподібний знак з 8 
підпірками мав на вершині решіткову 
кулю з горизонтальним перехрестям 
під нею. Вогонь від двох пар ліхтарів 
(світили білим світлом на соєвій олії), 
що висіли на кінцях перехрестя і зді- 
ймалися над водою на 52 фути, освіт- 
лював горизонт на відстань майже 4-5 
миль. 21.09.1351 дирекція Чорномор. 
маяків надала цьому знакові статус 

«Дністровсько-Цареградського  мая- 
ка», настановивши тут лоцмейстера та 
давши йому команду з б моряків (меш- 
кали в окремому будинку). Конструк- 
ція ж маяка збільшилася до 72 футів, а 
олійні ліхтарі палали на «петролеумі» 
(продукті переробки нафти). Світло 
було видно за 5-7 миль. Крім того, для 
входу в гирло існувала стулкова лінія, 
що складалась з описаного знаку та 
ще одного, який був за 30 сажнів від 
першого, в напрямку МУУ 85. Вночі 
він горів червоним. Відомо, що 1366 
Дністровсько-Цареградським  «стул- 
ковим знаком» опікувався підпору- 
чик Глизян. Наступну реконструкцію 
маяка провели 1377: спорудили 16- 
метрову кам'яну вежу з ліхтарем, що 
мав лінзу О.Френеля з газожаровою 
установкою, це подовжило видимість 
до 10 миль, а 1900 почав діяти мета- 

левий маяк фірми Ейфеля, що мав 
рухомий ліхтар (освітлення сягало 14 
миль). Вежу маяка підірвали німецькі 
частини, відступаючі в серпні 1944. 
Відбудована на початку 1945. 
ДНІСТРОВСЬКО-ЦАРЕГРАД- 
СЬКА РЯТУВАЛЬНА СТАН- 
ЦІЯ. Влаштована 07.01.1874 на 
правому березі ШЦареградського 
гирла. Діяла до початку російсько- 
турецької війни, а 17.04.1877 її 
скасувал. Майно, в тім числі ряту- 
вальний човен «Адмірал Рогуля» 
перевезли до Аккермана. Будів- 
лі станції відновлено й освячено 
20.09.1392 за сприяння Р.Р. Вебсте- 
ра (власника пароплавів) і Б.О. Баг- 
ненка (кап. пароплава «Тургенєв», 
які вклали у справу власні кошти 
(922 руб. 91 коп.). Наглядали за ро- 
ботами В.О.Івашкін і зав. станцією 
О.Д.Шарков. Окрема рятувальна 
станція існувала (1916-1917) на 
Отарику (позначена на військово- 
топографічній | 3-верстовій карті 
1916, аркуш ХХХІ-9). 
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ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Віталій 
3 Якович (нар. 

05.10.1958, 
Ширяєве Одес. 
обл.) - журна- 
ліст,  держав- 
ний службо- 
вець. Закінчив 
Одес. ун-т ім. 
Мечникова 
(1981). | Пра- 

цював у редакціях Ширяїв. районної 
газе-ти «Промінь» (1981-1985), Іва- 
нів. районної газети «Степові зорі» 
(1985-1987), керівником-редактором 
газети «Наддністрянська правда» 
(1989-2004). За його керівництва 
вперше вийшов її кольоровий номер 
(1999), було запроваджено офсетний 
друк та комп'ютерну верстку газети. 
Заснував першу приватну газету в ра- 
йоні «Овідій-прес» (2004). Заступник 
гол. Овід. РДА (з 2005). Депутат рай- 
ради (2006-2010). Нагородж. грамота- 
ми спілки журналістів, Державного 
комітету у справах видавництва і по- 
ліграфії, почесними грамотами Одес. 
ОДА й Овід. РДА. 
ДОБРООЛЕКСАНДРІВКА -- село, 
центр сільради. Розташоване в центр. 
частині Овід. р-ну, по обидва боки 
р.Барабой. Відстань до райцентру 
ІЗ км. Площа госп. території 3155 га, 
населеного пункту 519 га. Населення 
1900 осіб. Територія сільради межує 
на півночі - з Новоград., на заході - 
з Калагл., на півдні - з Овід. селищ- 

ною і Бараб. сільською, на сході - з 
Великодол. селищною радами. Ви- 
никло як німецька колонія Олексан- 
дергільф (1805). За радянської влади 
тут був к-п ім.Сталіна (з 1930). Село 
окуповане румунами 15.09.1941, ви- 
зволене рад. військами 12.04.1944. 
Німецьке населення примусово ви- 
селене у березні 1944 (див. Пересе- 
лення причорн. німців). По війні 

на території села діяв винний р-п 
«Чапаєвець», перепрофільований у 
1950-1 на вирощування овочів для 
потреб Одес. консервного комбінату. 
Протягом 1964-1963 у госп-ві збудо- 
вано: зерносховище на 600 т, склад 
мінеральних добрив на 1000 т, 2 те- 
лятники на 320 голів, майстерні на 
50 тракторів, дитсадок на 50 місць, 
60 будинків для переселенців із За- 
хідної України, 9 будинків для фахів- 

ців. В середині 1990-х, за сприяння 
німецьких благодійних фондів «Ба- 
варський дім» 1 «Товариство розви- 
тку» (ген. дир. К.Фіч), відкриті сто- 
лярний та швацький цехи, збудовано 
житло для німців-переселенців із Се- 
редньої Азії. За сприяння Овід. РДА 
відремонтовано дитсадок і газифіко- 
вано село. У 2000 р-п «Чапаєвець» 

реформований на КСП «Доброолек- 
сандрівське». На землях Доброол. 
сільради відомо кілька курганів, роз- 
ташованих на плато правого берега 
долини р.Барабой, а також поселен- 
ня епохи пізньої бронзи та черняхів- 
ської культури на південь від села. 
ДОБРООЛЕКСАНДРІВСЬКА 
ШКОЛА - загальноосвітній навч. 
заклад І-Ш ст-нів з денним і вечір- 
нім навчанням. До 1945 - Олексан- 
дергільфська школа. Після війни 
містилась у старому приміщенні, а з 
1974 - в новій будівлі, що слугує й 
тепер для учнів середніх та старших 
класів. Учні молодших класів навча- 
ються в колишній адмін. будівлі р-пу 
«Чапаєвець» (з 2009, після ремон- 
ту). 1996 школа стала 10-річною, а з 
2001 - 12 річною загальноосвітньою. 
На 2010 в ній навчалось 206 учнів 
та працювало 24 педагоги, 7 з яких 
мають кваліфікацію «Спеціаліст ви- 
щої категорії» і звання «Старший 
вчитель». Директори: Д.Ї. Суховій 
(1971-1984), В.А. Кондратюк (1996- 
2000 ), А.О.Крива (з 2000). 
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ДОБРЯНСЬКИЙ Віктор Леон- 
тійович (нар. 
08.10.1936, 
Дзигівка | Ям- 

піл. р-ну ВІі- 
нниц. обл.) - 

| господарник, 
громадський 

/ діяч. Закінчив 
М о. Одес. с-г. ін-т. 
А МА Почав трудо- 

вий шлях з посади працівника 
Селекційно-генетичного ін-ту (Оде- 
са, 1960-1965), потім був головним 
агрономом 1 заст. голови к-пу ім.ХХІ 
з'їзду КПРС Овід. р-ну (1966-1973), 
нач. Овід. райупр. с.-г. (1973-1976). З 
1976 очолив р-п «Авангард», тепер 
ген. дир. ТОВ «Авангард-Д». 1989 
став одним із засновників і ген. дир. 
ТОВ «Промтоварний ринок» («Про- 
мринок 7-й км»). За останні десять 
років тут створено десятки тис. робо- 
чих місць. Відомий меценат, щороку 
виділяє значні суми на допомогу дитя- 
чим 1 лікувальним закладам, школам, 

спортивним організаціям, малозабез- 
печеним громадянам. Надав фінансо- 
ву допомогу на перебудову Святогор- 
ського Успенського монастиря (Зим- 
нє Волин. обл.), Спасо-Преображен. 
монастиря  (Новоград-Волинський), 
церкви у Шершенцях (Кодим. р-ну), 
Дзигівської ЗОШ (Вінниц. обл.) та ін. 
Вибудував власним коштом в Аван- 
гарді храмовий комплекс св. Віктора 
і Великомучениці Ірини. Нагородж. 
орденами За заслуги ПІ ст-ня, «Знак 
пошани», Кн.Володимира ПІ ст-ня, 
церковними медалями, відзнакою 
«Заслужений працівник с.-г. Украї- 
ни». Лауреат рейтингу «Лідер агро- 
промислового комплексу-2005», між- 
нар. нагороди «Золотий Меркурій». 
ДОВГАЛЬ Юлія Віталіївна (нар. 
04.06.1983, Кіровоград) спортс- 
менка, засл. майстер спорту (2009). 

М 

Тренується в 
Ю.П. Кучинова 
з 2000. Досяг- 

нення: багатора- 
зова чемпіонка 
України (2004, 
2005, 2006, 
2008), чемпіон 
Європи (2005, 
Софія, Болгарія), 

» бронзовий 
призер чемпіонату Європи (2007, 
Страсбург, Франція), срібний при- 
зер  чемпіона-ту Європи (2008, 
Ліньяно-Саббя-доро, Італія) та сьоме 
місце на Олімп. іграх у Китаї (2008). 
Всього має 18 медалей. Найкращий 
результат у ваговій категорії 725 кг: ри- 
вок - 126 кг, поштовх - 154 кг загаль- 
на сума - 230 кг. 
ДОЛГОРУКОВ  (Долгорукий) 
Іван Михайлович (7(18).04.1764, 

Москва - 4(16) 
12) 1823, там 
само)  -князь, 
поет, драматург. 
Закінчивши 
Москов. ун-т 
(1777-1780), 
служив офіце- 
ром гвардії 
(1780-1791), 
обіймав посади 

віце-губ. в Пензі (1791-1796) і губ. у 
Володимирі (1302-1812). Друкував ві- 
рші в журналах, згодом видав збірку 
«Бьтие сердца моего» (1802). Просла- 
вився сатиричними поемами. Автор 
нотаток, серед них «Славнью БбУбнь 
за горами, или путешествие мое кое- 
куда, 18310 года». Побував в Одесі, у 
німецьких кол. Грослібенталь і Йо- 
зефсталь та склав опис баченого. 
ДОМЕЦЬКИЙ Ігор Миколайо- 
вич (05.03.1942, Одеса - 01.08.2001, 
Овідіополь) організатор вироб- 
ництва. Закінчив Одес. с.-г. ін-т 
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(1974). Перед 
цим |  працю- 
вав слюсарем 
Одес.  нафто- 
переробного 
заводу  (1959- 
1962). Слу- 
жив у РА, був 
вантажником 
Іллічівського 

порту (1965-1967), очолював район- 
не спортивне тов-во «Колгоспник» 
(1967-1968). Дальша доля пов'язана 
з с.-т.: обліковець тракторної брига- 
ди, гол. гідротехнік к-пу «Слава» 
(1968-1976), гол. агроном (1976- 
1983), заст. гол., секр. парткому к-пу 
ім.Дзержинського (1983-1987), гол. 
к-пу ім.Леніна (1987-1997), гол. 
профспілки працівників АПК р-ну 
(1997-2001). Був депутатом Овід. 
райради, Овід. селищної, Роксолан. 
сільської рад. Нагородж. орденом 
«Знак Пошани» (1977), знаками 
«Переможець соц. змагання» (1978- 
1980), «Ударник (ГІХ п'ятирічки» 
(1980), грамотами Міністерства с.-г. 
УРСР та ін. 
ДУБИНЕНКО Михайло 

тт нови ч 
чи (02.03.1923, 

| Барабой - 
7 01.01.2000, там 

13 само) - пере- 
і довик  вироб- 
ництва, гро- 
мадський діяч. 
Учасник ВВВ. 
Після демобілі- 

зації працював у к-пі «Зоря». Був гол. 
Бараб. сільради (1960-1931). Бага- 
то приділяв уваги облаштуванню 
села. Сприяв розвиткові худож- 
ньої самодіяльності, спорту, опі- 
кувався Барабойською школою. 
Нагородж. бойовими нагородами, 
медалями 1 почесними грамотами. 

Іва- 

ДУЖАН лі (рік. нар. невід - 
- 10.08.1326, Ові- 

діополь) - іко- 
нописець. Похо- 
див з Молдови. 
Мешкав в Овіді- 

( ополі у першій 
«01 чверті ХІХ ст. 
ооо участь 
(в оформленні 
 Оід. соборної 

Св. Миколая 
церкви. Похо- 
ваний на міс- 
цевому (першо- 

му) кладовищі, за 25 м на північний 
схід від каплиці. На чотириконечно- 
му хресті вирізьблений 13-рядковий 
напис: «1826 / августа / І.Д. погре / 
бень / Феодорь / Дужан бьіль ико / 
нописец»ь. В ногах / его дочь дьвица / 
Анас / тасія по / гребьна / тогожь года 
/ маїя 23 дня». У верхніх кутах лап- 
чатого перехрестя наявні літери «Р» 
та «Б» («раб божий»). 1343 Ю.І. Кра- 
шевський бачив біля церкви в Ові- 
діополі будинок, «з білими стінами 
покритий червоним дахом, який на- 
лежав місцевому церковному 1коно- 
писцю», але чи Ф.Дужану (на той 
час вже померлому) чи іншій осо- 
бі - невідомо. 
ДУКОВ 

Хрест на могилі 

Ф. Дужана 

Іванович 
(28.10.1955, 
Овідіополь  -- 
02.06.2000, там 

само) - громад- 
ський 1 держав- 
ний діяч. Закін- 

чив Одес. буд- 
ний ін-т (1978) 
та Одес. філію 
Укр. Академії 

держупр. (1998). Після ін-ту служив в 
РА (1978-1980). Працював майстром 
(1980-1983) і нач. план.-вироб. від- 
ділу Овід. «Міжколгоспшляхбуду» 

Віктор 
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(1984-1986). Партійна робота: інстр. 
Овід. РК КПУ (1933-1984), інстр. 
відділу Одес. ОК КПУ (1936-1989). 
Подальша робота пов'язана з Овід. 
р-ном: гол. Овід. райвиконкому 1 рай- 
ради (1989-1992, 1994-1995), пред- 
ставник Президента України в Овід. 
р-ні (1992-1994), гол. Овід. РДА 
(1995-2000). «Я прийшов у район, 
щоб зробити щось для своїх земляків 
ії разом з ними», - часто повторював 
він. Згуртував навколо себе одно- 
думців, професіоналів. З його іменем 
жителі р-ну пов'язують стрімкий зліт 
у соціально-економічному розвитку. 
Завдяки йому до більшості населе- 

них пунктів надійшов газ, активізу- 
валося буд-во житла, доріг, об'єктів 

соцкультпобуту, набуло розвитку під- 
приємництво, а аграрний комплекс 
району посів провідне місце в області 
і державі. Особливу увагу приділяв 
освіті, медицині, розвиткові спорту. 
ФК «Дністер» не раз ставав перемож- 
цем чемпіонату області, брав участь 
у міжнар. змаганнях. Сам В.І.Дуков 
був активним учасником ветерансько- 
го футболу - навіть із життя пішов 
на футбольному полі (на чемпіонаті 
світу серед ветеранів у Німеччині). 
Нагородж. медалями, почесними гра- 
мотами. Його ім'я увічнене в назвах 
стадіону 1 Палацу спорту в Овідіопо- 
лі, вулиць в Авангарді, Овідіополі, 

Таїровому. М 
ДУНАЙСЬКА ВІЙСЬКОВА 
ФЛОТИЛІЯ (Дунайська Черво- 
нопрапорна, орденів Нахімова 1 

Кутузова). Створе- 
на в червні 1940 у 
складі ЧФ з базою 
в Ізмаїлі. З початку 
ВВВ взаємодіяла з 
військами Півден. 
фронту на Дунаї. 
19.07.1941 части- 
на кораблів пере- 
йшла на Дніпро, 
воювала в складі 
Пінської флотилії, 
інші зосередились 
у Миколаєві. З 
25.09.1942 базува- 
лась у Севастопо- 
лі, а з жовтня - у 
Керчі. В листопа- 

М. Соколов ді 1942 року на 
базі ДВФ сформували ДАзовську 
військ. флотилію 1 створили Кер- 
ченську військ. морську базу, 1 
лише 13.04.1944 знову відновили, 
з основним завданням - тралення 
від Очакова до Одеси. Була учас- 
ником Дністр. десантної операції 
(22.03.1944) - допомагала 46 армії 
у форсуванні Дністр. лиману. Тут 
відзначились бронекатери Героїв 
Радянського Союзу кап. В.І. Вели- 
кого 1 М.А. Соколова. Війська геро- 
їчним штурмом запосіли передові 
окопи ворога, а гармати флотілії 
придушили його вогневі точки на 
Цареградській косі, чим забезпе- 
чили успіх операції. 24-28 серпня 
катери флотилії увійшли в дельту 
Дунаю.  Підпорядковувалась ПІ 
Укр. фронтові. 16.10.1944 вийшла 
зі складу ЧФ і стала самостійною 
одиницею ВМОФ, підпорядковую- 
чись наркому ВМФ. Базувалася в 
Одесі. На 08.04.1945 у флотилії ді- 
яли дві бригади - 1-а Керченська 
(1-й гв. Бєлградський 1 3-й ордена 
Олександра Невського дивізіони) 
1 2-а Сулинсько-Братиславська ор- 
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дена Ушакова (1-й гв. Братислав- 
ський мінометний і 4-й Тульчин- 
ський ордена Олександра Невсько- 
го дивізіони), а також 1-а бригада 

тралення та берегова артилерія 
(492 1508 окр. артбатареї). У роки 
війни  флотилією  командували: 
контр-адмірал І.О. Абрамов (ли- 
пень 1940 -- вересень 1941); контр- 
адмірал О.С. Фролов (вересень- 
листопад 1941); контр-адмірал, з 
25 вересня 1944 - віце-адмірал С.Г. 
Горшков (квітень-грудень 1944); 
контр-адмірал Г.М. Холостяков 
(грудень 1944 -- до кінця війни). У 
1960 розформована. 
ДУРБАЛОВА (Назарова) Ва- 

лентина 
Сергіївна 

на р . 
21.04.1928, 
Овідіополь) - 
передовик 
виробництва. 

Закінчила 4 
класи Овід. 
школи. Підліт- 
ком працюва- 
ла в наймах, 

а з 1944 -- у к-пі «І п'ятирічка». 
Учасниця трудового фронту. 
Дальший трудовий шлях привів 
її в ланку О.М. Зінченко, вино- 
градарську бригаду О.М. Кома- 
ровського. Працювала після ви- 
ходу на пенсію (1983). Нагородж. 
орденом Трудового Червоного 
прапора (1949), срібною медаллю 
ВДНГ СРСР (1977), знаками «Пе- 
реможець соц. змагання» (1975), 

«Ударник ком. праці» (1980), 
«Ударник ХІ п'ятирічки» (1983), 
«Ударник ХІПІ п'ятирічки» (1988), 
медалями «Ветеран праці» (1983), 
ювілейними ВВВ, почесними гра- 
мотами. Заносилась на Дошку по- 
шани к-пу ім.Дзержинського. 

ДЯКОВА (Григораш) Олексан- 
дра Агапі- 
ївна (нар. 

08.06.1934, 
Чікрак Керч. 
р-ну) - зоотех- 
нік. Закінчила 

" Прибережн. 
озооветери- 
і нарний тех-м 
(1955 Крим. 
обл.). З 1955 
по 1956 - зо- 
отехнік  к-пу 
їм. ХХП з'їзду 
КПРС Бахчи- 

сар. р-ну. 1961 закінчила Одес. с.-г. 
ін-т. Бригадир свиноферми навч.- 
дослідного госп-ва ім. Трофимова 
(1961-1978), канд. с.-г. н. (1974), 
старш. зоотехнік-селекціонер (з 
1978), засл. зоотехнік УРСР (1983). 
Депутат Овід. райради (1963-1972, 
1987-1991) 1 Олександр. селради 
(1964-1980). Одна із засновників 
найкращого в Одес. обл. племін- 
ного заводу свиней великої білої 
породи. Нагородж. медаллю «За 
трудову доблесть» (1970) 1 10 золо- 
тими медалями ВДНГ СРСР. 
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ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ (тур. ЕмПуа 
СеїТебі; 
25.03.1611, 
Стамбул - 
1683, Єги- 
пет) - турець- 
кий мандрів- 
ник, географ, 
письменник. 
Син  султан- 
ського ювелі- 
ра 1 дервіша 

Мехмеда Зіллі. Майже 40 років 
подорожував Челебі Османською 
імперією і територією її прикор- 
донних держав, у тім числі Пів- 
нічним ШПричорномор'ям (Мол- 
довою 1 Україною, 1656). Записи 
його зібрані в 10-томну Сейхат- 
наме (Книга подорожей). В ній 
уперше детально описано пере- 
праву з Аккермана на мис Ота- 
рик і кілька ногайських стоянок 
у долинах річок Барабой (Бурі- 
муюн) 1 Дальник (Даллик). 
Звлия | Челеби Книга  путеше- 
ствия. Вьш. 1. Земли Молдавиий и 
Украмнь6. - М., 1961. 

«ЕВРИКА» - агрофірма (ВАТ) на 
території Молодіж. сільради. За- 
снована 1988. Спеціалізується на 
овочівництві (виробляє овочеві 
і соки), вирощує зернові й тех- 
нічні культури. Власник торгової 
марки «З бабусіної грядки». Про- 
дукцію фірми визнано кращою 
за версією журналу «Готуємо 
смачно» (2008), відзначена сріб- 
ною медаллю конкурсу «Наша 
марка» (Санкт-Петербург, 2008- 

Торгівельна марка 

2009), грамо- 
тами обл. 1 
районної ДА. 
Дир.- М.І. Бі- 
лий, заст. дир. 
з питань еко- 

номіки - О.І. 
Яковлев, 

заст. з питань 4 РМ Ї т - оеб т В.Г. 

Директор ВАТ Макар, з пе- 

«Еврика» М.І. Білий | реробки с.-г. 

продукції  -- 
Г.Б. Лисий. Передовики: С.Л. Сав- 
кін, Ю.А. Міщук, Н.Т. Колоде- 
єв, С.А. Ліщук, І.Ф. Дудич, А.С. 
Новосельський, О.П. Антонюк, 

І.В. Гаджимура, Л.М. Новарчук, 
ЖІ. Фельдман, Н.А. Чернякова, 

І.В. Гагарська, С.С. Шевченко. 
ЕЯЛЕТ - адміністративна оди- 

ниця в Османській імперії до сер. 
ХІХ ст. Неофіційна назва - паша- 
лик (від паша - губернатор). Най- 
більшавійськово-адміністративна 
одиниця на чолі з бейлербеєм, що 
мав звання візира 1 титул паші. 

- 114 3-- 



Кочубей Гюмюрджінський у сво- 
їй доповідній (1631) султанові 
Ібрагіму назвав 25 еялетів. До 
Румелійського еялету (центр 1 ре- 
зиденція в Софії, Болгарія) вхо- 
дило 223 санджаки, в тому числі 
(Сілістра (Сілістрія в Болгарії), 
Бендери й Аккерман. Санджаки 

ділилися на ліви (каза). Керува- 
ли ними румелійські беї. Згодом 
санджак Сілістра набув статусу 
еялета, до якого ввійшли Добру- 
джа, Буджак і Єдисан. У ХМІЇ ст. 
територія нашого краю входила 
до Сілістрійсько-Очаківського 
еялету, що охоплював також сан- 
джаки Аккерман, Бендери й Озю 
(Очаків). Центрами еялету були 
Сілістра й Озю (Очаків). Ев- 
лія Челебі подорожував 1656 із 
Стамбула в Очаків 1 перебував у 
свиті Мелека Ахмед-паші, при- 
значеного мутесаріфом в Очаків- 
ський еялет. Після рос.-тур. війн 
ХУМПЇІ - поч. ХІХ ст., територія 
Сілістрійсько-Очаківського  ея- 
лету скоротилася: 1791 до Росій- 
ської імперії відійшла територія 
Єдисану, а 1812 - Буджаку. 
ЄВРЕЙСЬКІ ПОГРОМИ 
1905 року - одна з кривавих 
сторінок історії єврейського на- 
роду. Сталися в Рос. імп. під час 
революції 1905-1907. Після Мані- 
фесту імп. Миколи П 17.10.1905 
Одесою перекотилася хвиля ви- 
ступів, на яких лунали заклики 
до знищення самодержавства. У 
відповідь на це прихильники мо- 
нархії - «чорносотенці» («Союз 
руського народу»), що мали свої 
осередки як у містах, так ів селах, 
розпочали погроми євреїв, яких 
оголосили винуватцями завору- 
шень. Вже 18-19.10.1905 в Одесі 
було вбито майже 400 євреїв, а 
50 тис. залишилось без даху. По- 

громи вийшли за межі міста. Так, 
на Татарку налетіла група чор- 
носотенців 1 погромила магазини 
Молдавського, Барбалата й Брок- 
мана. Однак, тут чорносотенці не 
наважилися на криваву розправу, 
оскільки селяни зустріли їх воро- 
же. 21-22.10 в Овідіополі погра- 
бовано і вбито б євреїв: Рафаїла й 
Давида Захтерів, Йосипа Дорфма- 
на, Сару Лемперг, Сруля Айзма- 
на, Йосипа Гордіона. Поранень 
зазнали Герш Маломуд, Зельман 1 
Іойль Ашкиназі, Арон Хаймович, 

Сіма 1 Мойсей Златмани, Мошке 
Чаплін, Герш Молдавський та ін. 
Через широкий розголос і розмах 
погромів в Одесі 08.11.1905 ввели 
надзвичайний стан, який тривав 
до 1909. Поліція і прокуратура, 
діставили заяви від потерпілих, 

провадили розшуки вкраденого 
майна. 6-х винуватців овідіополь- 

ських погромів арештували. 
ЄДИСАН (тур.  Уедізап) -- 
історична область у  міжріччі 
Дністра 1 Півд. Бугу Названа за 
місцем кочівництва Єдисанської 
орди. На заході  межувала 
з  Буджаком, на півночі - З 
українськими землями під владою 
Польщі (кордон по рр. Ягорлик 
1 Кодима). Входила до складу 
Кримського ханства, а з 1775 - до 
Османської імперії (карти 4, 6, 6). 
ЄДИСАНСЬКА (Очаківська) 
ОРДА  - шкочове об'єднання 
тюркомовних племен, що 
замешкували у ХМПІ ст. степи 
Буго-Дністровського  міжріччя. 
Назва походить від тюрк. «Єди- 
сан» - 7 тисяч (луків). До Х МП ст. 
входила до складу Малих ногаїв 
(частини Великої  Ногайської 
орди). Спочатку мешкала поміж 
Волгою 1 Яїком (Уралом), але під 
тиском калмиків перекочувала на 
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Кубань, звідки в 1725 - у Єдисан. 
1753 французький дипломат у 
Криму Клод-Шарль де Пейсонель 
(1727-1790) повідомив, що орда 
складаласязп'ятиплемен:Сарифу, 
Делігель, Березен, Хаджидер і 
Сарияр. І.В. Сапожников вважає, 
що вказані імена були назвами 
гідрографічних об'єктів: Сарифу 
(Сари-су) - річка та лиман 
Кучурган, Делігель (Делі-гель) - 
Тилігульський лиман (озеро) й 
річка, Березен - лиман і річка 
Березань (лівий рукав лиману; бо 
правий називався Сасик-Березен), 
Хаджидер (Аджі-дере) - балка 
поблизу суч. Овідіополя, Сарияр 
(Сари-яри)-- сучасної назви на разі 
не визначено. Отже Пейсонель 
мав на увазі не назви колін орд, 
а місця їх розташування. На 1758 
мурзи орди набули такої сили, що 
вона виступила проти кримського 
хана Халім-Гірея (1756-1758) і 
звела на престол Кирим-Гірея 
(1758-1764). Саме з цих часів 
маємо першу письмову згадку 
про Хаджидере (Аджидер). 
Німецький географ  І.Тунманн 
зазначив, що натериторії Єдисану, 
крім ногайців, перебували гілки 
давніх астрахано-ногайських 
колін: Багадін, Кротоякі, Алаш, 

Келічі (колишні піддані хана 
Аюки), Ак-кою, Манджак, 

Он-чадир, Бадрак, Асс та ін. 

Території цих колін позначено на 
карті Ріцці Заноні 1769 (видана 
1774). Так, «Варадйшт» і «Кгоїода- 
Кі» лежать на північ від Очакова; 

«АЇТа8, Міга» - на правому березі 
Бузького лиману, «Кеїс7і» і «АК- 
Коїп» - поміж річками Кучурган 
і Середній Куяльник; «МапагаКк» 
і «Оп-Тарадіг» - на південь від 
рр. Ягорлик і Кодима (карти 4, 
58). Були тут також поселення. 

До території 
належали: 

суч. Овід. р-ну 
«Вова?» (Бугаз), 

«Спгібіггіпа» (Гірибурзина), 
«Одлідег» (Аджидер). Річка 
Барабой показана як «ВаїКа Ка- 
па)а» (Балка Каная), по лівий бік 
якої - поселення «Капа)а Мигга», 
а на березі Чорного моря - «Запі- 
дФлапі» (Янідуні, Хаджибей - суч. 
Одеса). На 1770 орда налічувала 
майже 8 тис. чол. із султанами, 
мурзами 1 старшинами. В цей 
час на землях краю згадано два 
аули - Буркут (див. Кутайсов) і 
Єсебой. Того року орда перейшла 
у російське підданство (див. 
рос.-тур. війна 1768-1774), а 
після приєднання Криму до Рос. 
імп. (1793), Катерина П своїм 
указом скасувала існування 
причорноморських орд. До 1787- 
1789 на території Єдисану, що 
офіційно був підпорядкований 
Османській імперії, мешкали 
залишки  ногайців і татари, 
переселені з Криму (див. Крим, 
аул). В описах Ф.П. де Волана 
згадуються руїни ще 2-3 татарсь- 
ких поселень на р.Барабой (від 
Петродолинського до моря). 
СФИМІВКА, хутір -- 
Червона Юхимівка. 

ДИВ. 
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ЖАБОТИНСЬКИЙ Володи- 
мир (Зеєв) Євгенович (05.10. 

1880, Одеса - 

1940,  Нью- 
Иорк) - пись- 
менник 1 пуб- 
ліцист. Один 
з лідерів сі- 
оністського 
руху, органі- 
затор Єврей- 
ського  легі- 
ону, ідеолог 
ревізіоніст- 
ської течії сі- 

онізму. Дитинство і юність провів 
в Одесі. Навчався в Берні (Швей- 
царія) 1 Римі (Італія). Перші стат- 
ті 1 фейлетони видрукував для га- 
зети «Одесские новости». З 1920 
жив у Палестині, згодом у Берлі- 
ні, Парижі й Лондоні. Працював у 
редакції газети «Рассвет». Помер 
в США; похований в Єрусали- 
мі. В автобіографічному романі 
«П'ятеро» (1936) описує трагіч- 
ну долю єврейської сім'ї в Одесі 
напередодні революції 1905 року 
(кілька розділів присвячено Ові- 
діополю). 
ЖДАНОВ Володимир  Іва- 
нович (29.04.1902, Київ  -- 
19.10.1964, Белград, Югославія) - 
військовий, ген.-полковник, Герой 
Радянського Союзу, Герой Югос- 
лавії. Народивсь у сім'ї службов- 
ця. Здобув незакінчену середню 
освіту. В Червоній армії у 1920- 
21 1 з 1923 років, учасник гро- 

мадянської 
війни. Закін- 
чив Київ. пі- 

-хотну школу 
(1926), курси 
вдосконален- 
ня | команд- 

| ного складу 
(1932),  зао- 
чно Військо- 
ву академію 
ім.Фрунзе 

(1940), курси Військової академії 
Ген. штабу (1941). З травня 1942 
на фронтах ВВВ. Начальник шта- 
бу 13 (з 09.01.1943 - 4 гв.) тан- 
кового корпусу. Учасник Сталін- 
градської битви, визволяв Украї- 
ну, в тому числі Одесу й Овід. р-н 
у складі Кінно-механізованої гру- 
пи ген. І.О. Плієва. З 31.03.1944 
ком. 4 механізованого корпусу. В 
ході Ясько-Кишинівської опера- 
ції (1944) танкісти корпусу ген.- 
майора  В.І.Жданова першими 
вийшли до р. Прут і в боях узя- 
ли 13900 полонених. Визволяв 
Болгарію, Юкгославію, Угорщи- 

ну. 1950, закінчивши Академію 
Генштабу, дістав призначення на 
посаду нач. Академії бронетан- 
кових військ. Трагічно загинув в 
авіакатастрофі. 
ЖУК Сергій Якович (07.05. 
1946, Романівка Бершад. р-ну ВІі- 
нниц. обл. - 3.11.1993, Петродо- 
линське) - агроном-еконо-міст, 
організатор виробництва. Закін- 
чив Київську с.-г. академію (1974). 
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Працював 
економістом, 
керував ово- 

чевим від- 

ділком  р-пу 
«Чапаєвець» 

(1974-1983) 

був дир. р-пу 
ім. ХХУ з'їз- 

ДУКПРС(1983- 

1993). Начолі 
ділянок поставив виробничих 

фахівців, з якими успішно вико- 
нував усі завдання щодо вирощу- 
вання та переробки овочів і фрук- 
тів. Організував реконструкцію 
консервного заводу й МТФ, ба- 
гато уваги приділив селекційно- 
му тваринництву, впроваджував 
прогресивні форми виробництва 
і стимулювання праці. 1987 госп- 
во виростило 25800 тис. т овочів, 
надої сягнули 4200 кг на корову, 
врожайність зернових - 55 цз га, 
в т.ч. озимої пшениці - 59 цз га. 
Значні прибутки дали змогу роз- 
будовувати  соціально-побутову 
сферу. Стали до ладу дев'ять 32- 
квартирних будинків, пролягли 2 
нові вулиці - Радісна (21 будинок) 
ії Жука (28). 1988-1989 всі вулиці 
Петродолинського дістали твер- 
де покриття. Розпочалось буд-во 
школи на 844 учні зі спортзалом 
та басейном, а також торговель- 
ного центру і двох 32-квартирних 
будинків. Нагородж. почесними 
грамотами, цінними  подарунка- 
ми. 
ЖУМАЙЛО Володимир Гри- 
горович (нар. 22.03.1927, Овіді- 
ополь) - організатор виробни- 
цтва. Закінчив ВПШ при ЦК КІТУ 
(1959), Одес. с.-г. ін-т (1964). По- 
чав працювати на польових ро- 
ботах у с.-г. громаді (1941-1943). 
Учасник ВВВ, служив на кораблях 

чФ? (1944- 
1951). Після 
демобіліза- 

ЦІЇ брига- 
дир к-пу ім. 
Дзержин- 
ського (1951- 
1952), секр., 

заст.гол.Овід. 
райвиконко- 
му (1952- 

1957). Доклав максимум зусиль 
для  відрод-ження  Овідіополя, 
його впорядкування (будівництво 
Овід. шкіл Мої і Хо»2, відбудова 
БК, бібліотеки, електрифікація 

тощо). Працював на різних поса- 
дах у відділі с.-г. Одес. ОК КПУ 
(1961-1933). Відповідав за під- 
готовку 1 добір керівників к-пів, 
р-пів, запровадження передових 
технологій. Дістав звання «За- 
служ. працівник с.-г. України» 
(1982). | Нагородж. орденами 
«Знак Пошани» (1966), Трудового 
Червоного прапора (1973), Лені- 
на (1977), медалями «За перемогу 
над Німеччиною у ВВВ» (1946), 
«За бойові заслуги» (1948), по- 
чесними грамотами. 
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ЗАВІРЮХА Валентин Іванович 
(нар. 1965, Ми- 
колаївка) - му- 
зикант, викла- 
дач, професор. 
З 5 років грає. 
Першим учите- 
лем був батько 
Їван Михайло- 
вич, баяніст. У 

7 років дав пер- 

ший Сольний 
концерт, не раз перемагав у дитячих 
конкурсах. Маючи 12 років, вступив до 
середньої спеціальної школи при Ле- 
нінград. консерваторії ім.Римського- 
Корсакова (викл. М.М. Єрмолова), а 
після цього - до консерваторії (викл. 

ОЇ. Дмитрієв 1983-1984, проф. П.І. 
Говорушко 1986-1990, 1995-1996). З 
1954 по 1986 - служба в РА. В роки 
навчання в консерваторії не раз виїз- 
див на гастролі (Київ, Одеса, Москва, 

Павлодар, Новгород та ін.) і за кордон 
(Польща, США). Закінчивши консер- 
ваторію (1990), працював як соліст і 
артист оркестру «Метелиця» (С.-ПСО.), 
з яким записав п'єси «Рассьшуха» В. 
Гридіна, «Карпатська сюїта» В. Зу- 
бицького, «Одинокая гармонь» В. 
Черникова. З 1995, навчаючись в ас- 

пірантурі, викладав. Лауреат Міжна- 
родних та всеросійських конкурсів, 
володар Гран-прі конкурсу «Балтика- 
Гармоніка» (1994), переможець кон- 
курсу - «Музи Санкт-Петербурга» 
(1996, 2 премія), володар Гран-прі та 
почесної премії ім.М.Ї. Осипова, пе- 
реможець Всеросійського конкурсу 

ж 
С 
М 

виконавців на народних інструментах 
у складі ансамблю «Стиль п'ятьох» 
(2001, Твер). У репертуарі - твори 
класичних 1 сучасних композиторів: 
Бах, Моцарт, Скарлатті, Брамс, Рах- 
манінов, Власов, Пьяцолла, Новиков. 

Випустив диск з оригінальною музи- 
кою для баяна (2004). Тепер викладає 

в Санкт-Петербурзькій консерваторії. 
Серед його учнів - дипломанти, лау- 
реати міжнар. конкурсів. Не припиняє 
продовжує концертувати. Виступав з 
концертною програмою 1 перед свої- 
ми земляками. 
ЗАВОРОТНИЙ Валерій Семе- 

--ЖКті. нович (нар. 
тА 07.01.1968, 

| Тростянець Ві- 
нниц. обл.) - 

організатор 
виробництва. 
Закінчив іст. 
(1992), 1 юрид. 

(2005) ф-ти 
Одес. ун-ту 
ім.Мечникова, 

аспіранту- 
ру з політології (1996). Працював 
дир. виробничо-комерційного  під- 
ва «Римо» (1993-1994), був головою 
ревізійної комісії «Тріанон» (1995- 
2000), очолював наглядову раду ЗА0О 
«Ольвія» (2001-2005). Засновник 
виробничо-торговельної корпора- 
ції «Бізнес вин», СЗАО «Ольвія» та 

СЗАО Ольшанців (з 2005), дир. заво- 
ду НВП «Нива» (з 2009). Але дедалі 
більше уваги почав приділяти вино- 
градарству і розвитку виноробних за- 
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водів: «Аккерман» (Молога, Білгород- 
Дністр. р-н), «Ольвія» (Очаків. р-н 
Микол. обл.), «Нива» (Таїрове, Овід. 
р-н). За рік реконструйовано завод 
«Нива»: впорядковано адміністратив- 
ні й виробничі приміщення, встанов- 
лено додаткову лінію розливу. Підп- 
во подбало також про територію та 
освітлення Таїрового, взяло шефство 
над ФК «Нива-Таїтрове». Нагородж. 
почесними грамотами. 
зАвенІОВ Микола Іванович 

(14.12.1913, 
Бор Санкт- 
Петерб. губ. - 
26.03.1939, 
Київ) - вій- 
ськовий. Ком. 
5 гв. окр. мо- 
тострілецької 
бригади 46 ар- 
мії, гв. підполк. 

Закінчивши 
два курси Ле- 

нінград. пед. ін-ту, працював на ком- 
бінаті Бокситогорська. З 1936 - служ- 
ба в РСЧА; закінчив курси вдоскона- 
лення офіцерського складу; учасник 
радянсько-фінської війни 1939-1940. 
У боях ВВВ з червня 1941. Воював 
на Ш Укр. фронті, брав участь у 
визволенні населених пунктів Овід. 
р-ну (1944). 13.09.1944 за вміле ко- 
мандування бригадою під час Ясько- 
Кишинівської операції М.І. Зав'ялов 
удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу. Після війни закінчив Вищі ака- 
демічні курси при Академії бронетан- 
кових військ (1947) та Академії Ген. 
штабу (1957); Академію ім.Фрунзе 
(1962). Обіймав відповідальні посади 
вармії. З 1969 ген.-майор М.І.Зав'ялов 
у відставці. Автор книжки «Версть 
мужества» (1981). Мешкав у Києві, 
похований на Байковому кладовищі. 
Нагородж. багатьма бойовими орде- 
нами 1 медалями. 

ЗАГИНАЙЛО Анатолій Геор- 
гійович 
(05.08.1935, 
Одеса 
08.07. 1996, 
там само) - іс- 
торик,  архео- 
лог, нумізмат, 

член  правлін- 
ня Одес. ар- 

" хеол. тов-ва 1 
тов-ва охорони 
пам'яток істо- 
рії і культури. 

Закінчиніни Одес. ун-т ім.Мечникова 
(1958), працював зав. нумізматичним 
від. Одес. археол. музею (1958-1961). 
Після аспірантури (1964, керівник 
проф. П.О. Каришковський захис- 
тив в Інституті археології АН СРСР 
канд. дисертацію «Грошовий обіг 
у Західному та Північно-Західному 
Причорномор'ї в МІ-ГМ ст. до н.е.», 
(1970), старший викладач, доцент 
(1964-1983) і зав. кафедрою (1938- 
1993) історії стародавнього світу 1 
середніх віків. Стояв при витоках 
вивчення історії Ніконія. Тут, під 
керівн. доц. М.С. Синицина, зробив 
свої перші кроки у польових дослі- 
дженнях, яких не припиняв з незна- 
чними перервами через хворобу, ще 
довгі роки. Автор 60 наукових робіт 
і цінної неопублікованої документа- 
ції польових досліджень, що зберіга- 

ється у фондах Одес. археол. музею. 
Протягом 1960 -- 1980-х -- учасник 
археологічних експедицій:  Федо- 
сійської, Березанської, ОлЛьвійської, 

першої у с.Орловка Ренійського р-ну 
(1963), розвідав і розкопав кілька кур- 
ганів у Дністро-Дунайському міжріч- 
чі. Очолював експедицію «Швденна», 

яка дослідила поселення Воронівка 

П епохи пізньої бронзи (1983, Комін- 
терн. р-н). Поєднував наукову роботу 
з педагогічною: викладав курс архе- 
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ології, історії Стародавньої Греції та 
Риму, провадив кілька спецкурсів, ви- 
дав курс лекцій з історії Стародавньої 
Греції. 
ЗАГОНИ САМООБОРОНИ - 
збройні формування населення ПІів- 
денної України, створювані в період 
громадянської війни. У німецьких 
колоніях Одес. повіту набули роз- 
витку під час німецько-австрійської 
окупації. Згідно з рішеннями, що їх 
колоністи ухвалили на своєму з'їзді 
в Одесі (10.04.1913), планувалося за- 
лучити до загонів самооборони уро- 
дженців німецьких кол., що перебува- 

ли на російській службі і потрапили 
в полон до австрійців, а для захисту 
населених пунктів - видати вилуче- 

ну перед цим зброю. Керівний орган 
самооборони -- Центральний комітет 
німців-колоністів | Причорномор'я. 
Діяв на підставі «Правил для орга- 

нізації самооборони у німецьких по- 
селеннях», затверджених 18.11.1918. 
Правила передбачали створення те- 
риторіальної міліції у волостях із ви- 
борними командирами під керівни- 
цтвом військового генерала. У пері- 
од англо-французької окупації Одеси 
(з квітня 1919) ЦК Спілки німців- 
колоністів (очолював штабс.-кап. Г. 
Гарш) добився визнання легальності, 
ухваливши 29.01.1919 рішення про 
діяльність самооборони лише у меж- 
ах своїх кол. Коли прийшли більшо- 
вики, громади колоністів намагалися 
відгородити себе від насилля та гра- 
бунків, що їх чинили як червоні воя- 
ки й різні продзагони, так 1 бандит- 
ські угруповання. ЦК Спілки німців- 
колоністів мав контакти з представ- 
никами Добровольчої армії і діяв в 
опозиції до Рад і політики «воєнного 
комунізму» та «червоного терору», 
що їх проголосив Я.Гамарник на 
з'їзді Рад Одес. губ. (11-13.07.1919). 
Протистояння загонів самооборони 

і загонів «спартаківців» (створених 
з австро-угорських 1 німецьких вій- 
ськовополонених - членів ком. гру- 
пи «Спартак») переросло у зброй- 
ний конфлікт у липні-серпні 1919. 
Причиною спалаху стали обшуки в 
німецьких колоніях, у тому числі в 
Грослібенталі, вилучення зброї та 
примусова мобілізація до лав Чер- 
воної армії (див. Повстання 1919). 
Щоб придушити виступ колоністів в 
Одес. і Тирасп. повітах, більшови- 
ки кинули з фронту полки 41 дивізії 
на чолі з І.Е.Якіром та сформовані в 
Одесі каральні загони з робітників і 
євреїв. Збройне повстання колоністів 
люто придушили. Проте воно якоюсь 
мірою сприяло вступові частин Бі- 
лої армії до Одеси 10.08.1919. Кіль- 
ка днів по тому ЦК Спілку німців- 
колоністів створив постійний орган 
- Центральну Раду самооборони в 
складі лікаря Флеммера, ген. А.Я. 
Шелла (нач. загонів) 1 Ф.Вельфле. 
Для кращої координації дій і керу- 
вання загонами самооборони тери- 
торію губернії поділили на дві час- 
тини, призначивши ком. штабс-кап. 
Бауера 1 Келлера. Надалі ЦК Спілки 
діяв згідно з «Правилами організації 
самооборони в німецьких колоніях 

Чорноморського краю», що їх запро- 
понувало командування Доброволь- 
чої армії 05.09.1919. Правила перед- 
бачали: підтримувати законність і 
правопорядок, захист майна від на- 
падів різних банд, що виникли за вла- 
ди більшовиків, очищення краю від 
кримінальних елементів. ЦК Спілки 
закликав тепер усіх колоністів всту- 
пати до загонів самооборони і спри- 
яти заходам, пов'язаним зі скасуван- 
ням соціальної несправедливості, 
- надати малоземельним наділи. 12 
жовтня ЦК Спілки затвердив фінан- 
сування самооборони зі спеціального 
податку, що мав сплачуватися з част- 
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ки обробленої землі та нерухомого 
майна, а також підтримав ініціативу 
створення загонів самооборони в се- 
лах, де Кількісно переважали укра- 
їнці, росіяни і болгари. Наказом ЦК 
Ради Спілки від 19.12.1919 загони 
самооборони очолив начальник Дер- 
жавної варти Одес. повіту полк. Г.В. 
Жданов. 10.01.1920 в Одесі створили 
Комітет народної самооборони Хер- 
сон. губернії 1 Одес. град-ва на чолі 
з нач. оборони Одес. р-ну Військ 
Новорос. області ген.-майором М.М. 
Ігнатьєвим, якому  підпорядкували 
Раду самооборони німців-колоністів. 
З цього моменту колоністи мали бра- 
ти участь у бойових діях за межами 
своїх округів. З мобілізованих при- 
зовників 1895-1900 років народжен- 
ня сформували збройні частини вій- 
ськової самооборони і ввели їх до 
Одес. загону Добровольчої армії. Цей 
загін - близько 500 бійців - більшо- 
вики розбили під колонією Ландау в 
січні 1920. Після цього він знову по- 
повнив свої лави в Одесі і став учас- 
ником відступу зведеної групи ген. 
М.Е. Бредова (див. Бредовський по- 
хід). Керівники самооборони, які 30- 
стались в Одесі після встановлення 
радянської влади, зазнали серйозних 
репресій. 
ЗАГ рронЮЄ Алла Володи- 

: мирівна (нар. 
30.11.1964, 
Первомайськ 

| Микол. обл.) - 
вчитель. Закін- 
чивши школу 
(1981), працю- 
вала  бібліоте- 
карем у Пер- 
вомайську, а 
згодом  закін- 
чила | Микол. 

культосвітнє уч-ще (1982-1985). Про- 
йшла шлях до виконавця обов'язків 

дир. Центр. бібл. Переїхавши до 
Одеси (1996), працювала педагогом- 
організатором Таїров. СІ. Навча- 
лась у Київ. пед. ун-ті ім.Драгоманова 
(1999, вчитель історії). Активний про- 
пагандист відродження українських 
народних традицій у декоративно- 
ужитковому мистецтві. Брала участь 
в районних та обласних семінарах, 
член ред. журналу «Трудове навчан- 
ня в школі». Автор кількох наукових 
статей і дидактичних матеріалів для 

уроків трудового навчання. Має вищу 
кваліфікаційну категорію і звання 
«Старш. вчитель» (2010). Перемо- 
жець районних конкурсів у номіна- 
ції «Жінка року» (2002), «Вчитель 
року» (2005), обл. та республ. кон- 
курсів «Вчитель року 2010». Дипло- 
мант районного фестивалю майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва, 
удостоєна звання «Золоті руки-2007». 
Нагородж. грамотами районного та 
обл. управлінь освіти, Міністерства 
освіти й науки України (2010). 
ЗАДКРЯКА Іван Романович 

(20.11.1917, 
Ольховець Бо- 
гуслав. | р-ну 
Київ. обл. - 
01.10.2004, 
Овідіополь) - 
організатор 
виробництва, 
громадський 
діяч. Закінчив- 
ши  робітфак 
(1935, Київ. 

обл.), вступив до Москов. ін-ту селек- 
ції та генетики, але через реорганіза- 
цію здобув вищу освіту вже в Одес. 
с-г. ін-т (1941). Учасник ВВВ. Після 
курсів при академії ім. Дзержинського, 
став нач. арт. постачання б-ну 25 
повітряно-десантної бригади (1941- 
1942, Захід. фронт), був піротехніком 
арт. ДОПА 41 гв. СД (03.1942-02.1945). 
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Учасник оборони Москви, Сталін- 
градської битви, форсування Дніпра. 
В боях за Будапешт дістав важке пора- 
нення (1945). Демобілізувавшись, був 
агрономом к-пу «ІП п'ятирічка» (1945- 
1946, Первомайс. р-н Одес. обл.), р-пу 
«Хаджибеївський» (1946-1949, Одес. 
приміський р-н), р-пу «Дністров- 
ський» (1949-1951). Голова к-пу 
«Політвідділ» («Слава» 1951-1974), 
після об'єднання - заст. гол. к-пу 
ім.Дзержинського (1974-1937). За 
роки його керівництва госп-во стало 
одним з кращих у районі: виходило пе- 
реможцем соц. змагання, розбудовува- 
ло соціальну сферу. Вмів працювати з 
людьми, свій досвід передав багатьом 
керівникам (О.І. Саєнко, М.Є. Киш- 
кар, І.М. Домецький, А.А. Сичук та 
ін.). Був депутатом рад різних рівнів, 
очолював районну спілку ветеранів 
війни та праці (2002-2004). Нагородж. 
орденами Червоної зірки (1944), Ле- 
ніна (1953), «Знак Пошани» (1966), 
Трудового Червоного прапора (1971, 
1973), Вітчизняної війни (1985), Бог- 
дана Хмельницького ШІ ст-ня (1999), 
медалями «За відвагу» (1943) та ін., 
мав почесні грамоти. Почесний гро- 
мадянин Овідіополя (2000). 
ЗАСЕЛЕННЯ НІМЕЦЬКИХ 
СІЛ. Поряд з адміністративними змі- 
нами і перейменуванням населених 
пунктів, що мали місце в Овід. р-ні з 
1944, розгорнулося заселення сіл, які 
майже спорожніли внаслідок пере- 
селення причорноморських німців. 
3 1945 почалася депортація українців 
з Прикарпаття 1 Польщі на південь 
України. Станом на 01.09.1945 до ра- 
йонів Одес. обл. з Польщі прибуло 
6810 сімей (24829 чоловік). Населення 
Овід. р-ну на 01.09.1945 побільшало 
на 2217 чол. Їх розмістили в 11 з 16 
відновлених колгоспів (у дев'ятьох, 
що вже були, і двох новоорганізованих 
із населення, що полишалося по ні- 

мецьких селах Клейнлібенталь (Мала 
Акаржа) і Йозефсталь. Колгоспниками 
стали 162 новоприбулі сім'ї. 413 сімей 
стали робітниками 7 з 8 радгоспів у ко- 
лишніх німецьких селах: Олександер- 
гільф (Доброолександрівка), Франц- 
фельд  (Надлиманське), Марієнталь 
(Мар'янівка), Нейбург (Новоградків- 
ка), Велика Акаржа  (Великодолин- 
ське) 1 Мала Акаржа (Малодолинське). 
Ще 11 сімей замешкали в Овідіополі 

(працювали в МТС на підприємствах 
1 залізниці). Присадибні ділянки отри- 
мали 505 сімей, 86 - ділянки під горо- 
ди. Усі дістали й житло: 92 - в колгос- 
пах, інші - в радгоспах. Проте не всі 
мешкали окремо. Наприклад в к-пі їм. 
Б.Хмельницького лише 21 сім'я зі 100 
мала окремі помешкання. Всі інші му- 
сили тулитися по 3-4, інколи по 5 сімей 
в одній будівлі. Така сама ситуація була 
й по інших селах. Згідно з інструкці- 
єю, що її 09.09.1944 підписали уряд 
УРСР 1 Польський комітет національ- 
ного визволення, кожна переселена 
родина отримувала евакодокументи з 
оцінкою полишеного майна та посівів, 

за які на місцях прибуття мала одержа- 
ти компенсацію. Але на місцях з пере- 
селенцями розрахуватися лише за зер- 
но, видавши їм на гурт 242 ц (102 сім'ї 
отримали 49 ц по лінії споживкоопе- 
рації); всіх інших продуктів недодано: 
картоплі - 105 ц, сіна - 25 ц, соломи 

-- 60 ц. Зате польські злоті обміняли на 
радянські гроші на суму 148200 крб., 
та через Держбанк видали переселен- 
цям 188 кредитів на суму 861 тис. крб. 
Надалі - в 1950-1960, крім українців, 
переселених з Польщі, до Овід. р-ну 
прибували переселенці з Білорусі та 
інших регіонів СРСР 1 УРСР, а також 
тривала місцева міграція, коли люди з 
колгоспів перебиралися до радгоспів, 
створених у колишніх німецьких се- 
лах. Це істотно змінило демографічну 
ситуацію на користь українців. 
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ЗАЦЕПІН Олексій  Володи- 
мирович 
(09.02.1919, Са- 
дове Олександр. 
р-ну |  Ставро- 
пол. краю -- 
25.08.1944, Ка- 
лаглія) - ст. лей- 
тенант, Герой 
Радянського Со- 

|" юзу  (посмерт- 
но: 24.03.1945). 
Мав середню 

освіту. В лавах РСЧА з червня 1941. 
Закінчивши  Урюпінське  військово- 
піхотне у-ще (1942), дістав призначен- 
ня на фронт. Командував роєм 723 СП 
395 СД у складі 18 армії Південного 
фронту. Брав участь в оборонних боях 
у р-ні м. Батайська і захищав підсту- 
пи до Ростова-на-Дону. З 23.07.1942 
був у списку пропалих безвісти (ви- 
креслений аж 19.03.1943). Учасник 
битви за Кавказ (1942-1943). Під час 
Ясько-Кишинівської операції (див. 
Дністровська  десантна операція) 
очолював кулеметну роту 305 окр. б-ну 
мор. піхоти (33 морськ. стріл. бригади 
46 армії). У ніч на 22.08.1944 на пере- 
праві через Дністр. лиман ст. лейт. 
ОЗацепін уміло керував боєм і першим 
досяг західного берега біля с. Мологи. 
Його бійці знищили два ворожих дзо- 
ти, захопили трофеї, а в рукопашному 
бою - ще й полонених (біля 200 во- 
рожих вояків). Він же зазнав тяжкого 
поранення і вмер 25.08.1944. Разом з 
єфрейтором В.В.Панюковим і червоно- 
армійцем Ф.П.Ковтуном його поховали 
коло церкви с. Калаглії. У 1950-х пере- 
поховали на кладовищі, а 1989 в центрі 
села у братській могилі. Нагороджений 
орденом Леніна, Червоного Прапора, 
2-ма орденами Вітчизняної війни П ст- 
ня., медалями. 
ЗАЄЦЬ Михайло Степанович 
(нар. 27.10.1927, Закарпаття) - худож- 

ник, постанов- 
ник кіно. Закін- 
чив Ужгород. 
художнє уч-ще 
(1952), Москов. 
ін-т  кінемато- 
графії (1957). 
Як  художник- 
постановник 
Одес. кіносту- 
дії працював 
з режисерами 
Кірою й Олек- 
сандром Мура- 
товими («Наш 

честньй хлеб», 1964), О. Сприм 1 К. 
Жуком («Иностранка», 1965), С. Гово- 
рухіним («Вертикаль», 1967 1 «Бельй 
взрьв», 1969). 1975 круто змінив свій 
шлях - переїхав до Санжійки і працю- 

вав у місцевому к-пі. Поставив собі 
будинок. 1933 вийшов на пенсію через 
інвалідність, провадив власне госп-во, 

малював. Зібрав, крім власних картин 
(понад 300), чимало етюдів, що їх да- 
рували художники, які працювали в 
Санжійці. Познайомившись із худож- 
ником М. Пархоменком, подавав свої 

художні роботи на виставки. 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ МАРШРУТ 
ОДЕСА-БІЛГОРОД-ДНІСТРОВ- 
СЬКИМ - частина Одеської залізни- 
ці Ізмаїльського напрямку, що має 31 
станційну зупинку. Цим маршрутом 
рухаються як приміські потяги, так і 
потяги далекого прямування: Одеса- 
Ізмаїл, Одеса-Березине. Від Одеси до 
Білгорода-Дністровського 90 км. По- 
чаток маршруту - стан. Одеса-Головна. 
Зупинки: Одеса-Мала, Одеса-Поїзна, 

Одеса-Товарна (Житомирська, Заста- 
ва П), Дальницький переїзд, Одеса- 

Застава І, Новодеповська. По терито- 
рії Овід. р-ну: 9 км, Сухий Лиман, 
13 км, Ксенієве, ім. І.А. Ємця, 22 км, 

25 км, Акаржа, Колгоспна, Барабой, 
41 км, Колійна, Студентська, Нагір- 
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на, Кароліно-Бугаз. По піщаній косі 
Дністр. лиману: Лиманна, Морська, 
Дружба, Сонячна. На правому боці ли- 
ману: Бугаз, Прибережне, Шабо, Тіра, 
Білгород-Дністровський. 06.05.2010 
зупинку «19 км» перейменовано на 
стан. імені І.А. Ємця, який очолював 
Одес. залізницю у 1973-1977, працював 
заст. міністра шляхів сполучення СРСР. 
Під його керівництвом (1978) введено 
в експлуатацію ст. Іллічівськ-Поромна, 
прокладено кілька залізничних Колій. 
ІА. Ємець нагородж. орденами Жов- 
тневої революції, Трудового Червоно- 
го прапора, «Знак пошани» та багатьма 
медалями. 
ЗАНОНІ Бартоломео Джовані 
Антоніо Ріцці (02.09. 1736, Падуя - 

20.05.1814, Не- 
аполь) -- італій- 
ський карто- 
граф 1 географ. 
Закінчив  уні- 
верситет у Па- 
дуї(1749-1751). 
Побував у Ту- 
реччині й Росії. 
Кар'єру карто- 
графа розпочав 

у Польші (1753), згодом працював у 
Данії 1 Швеції (1756), Пруссії (1757), 
Парижі 1 королівстві Неаполітансько- 
му (1772-1774), а потім знову повер- 
нувся до Падуї. На декількох картах 
Ріцці Заноні показано територію на- 
шого репону напередодні рос.-тур. 
війни 1768-1774, і чи не вперше на 
ній позначено: «Одгідег» (Аджидер), 
а також «Сігібіггіпа» (Гірибурзина), 
«Вораг» (Бугаз), фортеця «апідиті» 
(«Янідуні» - на місці суч. Одеси) та 
ін. (карти 4-44). 
ЗАПОРОЖАН Андрій Юрійо- 
вич (нар. 21.03.1983, Овідіополь) - 
спортсмен, майстер спорту міжнар. 
класу. Закінчив ф-т фізкультури та 
спорту Переяславо-Хмельниц. ун-ту, 

вчиться в Нац. 
академії  дер- 
жупр. при Пре- 
зидентові Укра- 

" їни. Розпочав 

кар'єру | фут- 
| боліста 1989 в 
Овід, ДЮСШ 
Хо2 (тренер 
В.А. Уща- 
повський). У 

складі команди не раз ставав чемпіо- 

ном області й України серед ДЮСШ, 
чемпіоном України ДСТ «Колос», 
здобував Кубок «Юність». Професій- 
ну кар'єру розпочав у І лізі чемпіона- 
ту України, виступаючи за команди 
«Борисфен» (Бориспіль) та «Олек- 
сандрія». У складі збірної України 
став чемпіоном ХХІГУ (2007, Таїланд) 
1 ХХУ (2009, Сербія) Всесвітніх Уні- 
версіад, на яких, граючи на місці за- 
хисника, забив 2 голи. Нагородж. ме- 
даллю «За працю і звитягу», почесни- 

ми грамотами. 
ЗЕМЛЕРОБСТВО і ЗЕМЛЕКО- 
РИСТУВАННЯ у ХІХ - на поч. 
ХХ ст. Способи обробітку землі 1 зем- 
лекористування у різних національних 
і територіальних груп мали особли- 
вості. На початку свого перебування в 
краї німецькі колоністи Грослібентал. 
округу запровадили систему «перело- 
гового особисто-громадського землеко- 
ристування». Її суть: частина землі про- 
тягом 15-25 років «одпочивала» під так 
званою толокою, частина, під «пари», 
розорювані навесні під озимі. Всі інші 
землі («старопілля») оброблялися про- 
тягом 20 років, іноді змінювали лише 

ділянки для висаджування картоплі, 
баштанних культур та кукурудзи. ПІз- 
ніше, у другій пол. ХІХ ст., окремі поля 
ділили на три основні ділянки, а ре- 

шта йшла на гони, які Й Собі ділилися 

на смуги різної площі, тобто 3 ділянки 
мали 10 гонів (І 1 П ділянки по 4 гони, 
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а ПІ - 2 гони). Гони І ділянки мали 12 
смуг, П-ПШІ - 6 смуг (по 1,5, 2,0 1 2,5 дес. 

кожна), разом 34 дес., тобто ціле поле 
орних земель. Інші 14 дес. перебували 
в «толоці», ще 1 дес. під садибою. Той, 
хто володів половиною надільної норми 
землі, мав в кожній смузі удвічі менше 
землі. Починаючи з 1350-х, а особливо 

у 1360-х в колоніях почався процес по- 
дрібнення ділянок поміж близькими ро- 
дичами. Без цього в колоніях не могли 

обійтися, бо колоністів ставало біль- 

ше, а землі не додавалося. Це тягарем 
лягало на плечі громади, яка не мала 
змоги купити землю для всіх, навіть на 
стороні. На початок 1980-х зосталося 
менше чверті ділянок неподілених, а 
безземельних колоністів побільшало. 
Не можна було також відмовитись од 
«відпочинку» землі, бо це б порушило 
її бонітет (рівень родючості). Отже, пе- 
реділ на толоку, пар 1 гони тривав. Зате 
перерви між переділами коротшали до 
5, 10-12 років, 1 поселяни дедалі часті- 

ше отримували свої пропорційні наділи 
не одним полем, а кількома клаптями в 
різних місцях. Тим, хто володів трети- 
ною, четвертою або п'ятою частиною 
початкового наділу, громада йшла на- 
зустріч 1 зменшувала кількість Гонів, 
щоб вони не ставали занадто малими та 
віддаленими один від одного. Щоправ- 
да, земля на той час вже не була єди- 
ним мірилом благополуччя, оскільки в 
багатьох селах, в тому числі і в Грос- 
лібенталі, набули розвитку різні про- 
мисли (виготовлення кахлів, черепиці, 
цегли, землеробських знарядь, засобів 
транспорту тощо). Це давало прибуток 
безземельним 1 малоземельним. Влас- 
ники половинних та четвертних наді- 
лів нерідко ставали пайовиками різних 
товариств 1 додавали до своєї землі ді- 
лянки, куплені за межами населеного 
пункту, але великого прибутку це не 
давало. Інша річ виноградники. Най- 
кращі з них -кримських і навіть закор- 

донних сортів - були в Грослібенталі 
і Люстдорфі (див. Виноградарство). 
В інших колоніях переважали так зва- 
ні бесарабські сорти. Виноград ішов не 
тільки на продаж, а й перероблявся на 
вино. Отже, з погляду економіки німці 
були однією з найбільш самостійних і 
міцних національних груп краю. Що ж 
до українських державних сіл, то в них 
протягом того самого періоду діяв гро- 
мадський спосіб землекористування. У 
перші роки заселення державної «дачі» 
не ділили. Всякий член громади займав 
її стільки, скільки міг обробити. Пра- 
во на володіння визначалося фактом 
першого обробітку. Але якщо селянин 
кидав свою ділянку, то втрачав і право 
на її використання. Зі збільшенням на- 
селення постала проблема як нестачі 
землі, так 1 її справедливого розподілу. 
Саме тому громада влаштовувала пе- 
реділи, які, наприклад, у державному 
селі Калаглії мали місце в 1837, 1846, 

1353, 1376 1 1881. При кожному пере- 
ділі землю діставали ті, хто народився 
після попереднього розподілу. Землю ж 
усієї громади ділили на чотири части- 
ни: присадибну (передавалась у спадок, 
але належала громаді, з резерву такої 
землі наділяли молодих господарів), 
толоку (землі для випасу худоби), по- 
заприсадибні городи і садки (частина 
землі, виділена з орної) та власне орна 
земля. Останню розподіляли на чотири 
поля, з яких одне було найкраще чор- 
ноземне (лежало далі від села), а три 
інші не різнилися одне від одного якіс- 
тю. Кожен мешканець села отримував 
майже рівний наділ у кожній частині та 
на різних полях, які, в свою чергу, ді- 
лилися на гони (як правило, розміром 
160 х 1000 сажнів), а гони - на смуги, 

160 х 15 сажнів - 2400 кв. сажнів, тоб- 

то становили І казенну дес. (1,09 га). 
Під час першого переділу земель 1337 
в Калаглії на 560 осіб постійного на- 
селення припало по 6,25 дес. землі на 
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душу. Під час другого переділу 1841 
частка на душу майже не змінилась, але 
саме тоді весь орний масив розбили на 
ділянки, гони та смуги. Після третього 
переділу 1358 на 711 осіб припало по 
4,5 дес. на душу. Наприкінці 1860-х у 
селі налічувалося вже 285 дворів, зем- 
лі на душу ще поменшало, тому 1876 
року провели четвертий переділ, після 
якого на кожну душу припало по 3,25 
дес. Але не одним шматком, а клаптями 
розкиданими по чотирьох полях. Гро- 
мадою ухвалювано, як те чи те поле ви- 
користовувати. Тож виходило: господар 
землі в одному з полів мав латку, в дру- 
гому - смужку соняшників, у третьо- 
му - кілька гін кукурудзи, в четверто- 
му - клапоть під паром. Усі ці клапті не 
були кожного року ті самі: щороку міс- 
це їм указувало жеребкування. Тож не 
було стимулу якось особливо добре їх 
доглядати й угноювати, шукати нових 
способів обробітку та боротьби зі шкід- 
никами. Бо ніхто не знав, чиєю буде ді- 
лянка наступного року. Певна річ, під- 
вищенню врожайності це не сприяло. 
У приміських селах діяла система так 
званого подвірного землекористування. 
З початку ХІХ ст. у межах Одеси були 
слободи Великий Фонтан, Люсторф, 
Татарська (Татарка), Дальницька, Не- 
рубайська й хутори міщан, купців 1 різ- 
ночинців - Бурлачий, Різночинський, 

Овочевий, ШДальницький, Кривий 1 

Усатів. З 20.04.1802 Магістрат Одеси 
виділяв для потреб мешканців міста зе- 
мельні ділянки (не більш як 50 дес. в 
одні руки). З 1810 таку норму зменши- 
ли. В основу межування лягла загаль- 
на кількість землі для поселення та Її 
поділ на орну 1 вигін. Такий спосіб не 
виправдав себе, оскільки ділянки в різ- 
них поселеннях мали різні розміри на 
двір. Так, населення х.Фоминої Балки, 

наприклад отримало по 37 дес. на двір, 
на х. Гнилякових - 22 дес., х.Холодної 

Балки - 21 дес., х.Сухого Лиману - 

13,5 дес., Молдованки - 6,9 дес. Пізні- 

ше - поменшали самі ділянки на кожен 
двір. Так, у х.Холодної Балки припало 
по 5 дес. 1422 саж., х.Сухого Лиману 
- 9 дес. 1238 саж., Великого 1 Малого 

Фонтану - 7,2 дес., Бурлачої Балки - З 
дес. 1548 саж., Татарки - 3 дес. 1767 
саж. На 1334 кількість орної землі у по- 
селеннях: Татарка - 777 дес. 1263 кв. 
сажнів, Сухий Лиман - 559 дес.1980 кв. 
сажнів, Бурлача Балка - 267 дес. 2599 
кв. сажнів. Крім польових культур тут 
дбали про городництво, а у засушливу 
пору року використовували іригацію. 
Подвірне землекористування існувало 
також у Роксоланах. Після того як біль- 
шість селян у 1861 перевели до розряду 
міщан, наділивши їх землею на душу 
не в одному місці, а «відрубами», ЯКІ 
теж ділилися на гони, смуги і ділянки. 
За такої системи щорічного перерозпо- 
ділу землі не було, хоч господарські пе- 
рерозподіли (зміна толоки на орні землі 
і навпаки) іноді мали місце. Загалом 
селяни Роксолан мали такі самі пра- 
ва на землю, як калаглійці, крім права 
на присадибні ділянки. За подвірного 
землеволодіння останні були власністю 
господаря (батьківщиною), тому моло- 
ді господарі не могли отримати з неї 
наділу під новий двір, особливо, якщо 

ділянка батька була замалою. В такому 
разі старший син ставав здебільшого 
десятинником, а менший залишався з 
батьками 1 діставав землю в спадок (за 
принципом мінорату). 
ЗЕМСТВА -- виборні органи місцевого 
самоврядування (земські збори, земські 
управи) в Рос. імперії. Запроваджені ре- 
формою 1864. Опікувались освітою, ме- 
дициною, буд-вом доріг тощо. Скасовані 

радянським урядом (1913). Для кращо- 
го урядування територію Одес. повіту 
поділили 1896 на 7 земських дільниць. 
До 3-ї входили волості: Калаглійська, 

Маріїнська (Грослібентальська) та за- 
штатне місто Овідіополь з хуторами. 
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ЗЕМСЬКА МЕДИЦИНА - систе- 
ма медичної допомоги, організована 
земствами. Діяла протягом 1864-1918. 
У кожній з дільниць повіту (див. Зем- 
ства) були лікарні або приймальні по- 
кої (амбулаторії). Дільницею завідував 
земський лікар, на якого припадало в 
середньому 10-15 тис. пацієнтів. Зем- 
ські лікарі поєднували лікарську спра- 
ву із санітарно-оздоровчою роботою і 
профілактичними заходами. Земства 
виділяли на медицину незначні кошти, 
перекладаючи основні видатки на пле- 
чі селян (спеціальний податок, плата за 
пораду). Лише наприкінці 1880-х опла- 
ту в земських лікарнях скасували. По- 
мічниками земських лікарів були фель- 
дшери. Для координації дій скликали 
з'їзди земських лікарів. У приміських 
селах (Татарка, Сухий Лиман) сані- 
тарний нагляд із 1392 провадив лікар, 
що мешкав у Великому Дальнику (центр 
Дальниц. дільниці Одеси), де були при- 
ймальні покої. 1902-1912 тут працював 
І.Л. Липа - видатний громадський діяч, 
один із засновників «Просвіти» в Одесі. 

У Татарці діяв пункт із фельдшером- 
акушером. Інші населені пункти ниніш- 
нього Овід. р-ну з 18370 належали до І 
медичної дільниці Одес. повіту (входи- 

ло З волостей) з центром у Маяках, де 
діяла лікарня (на 8, а потім на 12 ліжок) 
з кущовим лікарем О.С. Красовським. 
В Овідіополі відкрили амбулаторію з 
фельдшером (див. Овід. амбулаторія), 
а в Грослібенталі - фельдшерський 
пункт (1871). Після перейменування на 
Маріїнське (1896) була відкрита Марі- 
їнська (Грослібент.) лікарня. 
ЗІНЧЕНКО Василь Онуфрійо- 
вич (01.01.1921, Барабой - 04.06.1999, 
там само) - виробничник. Роботу почав 
помічником тракториста Великодол. 
МТС (1935-1940). Пройшов війну в 
складі 8-ї гв. армії (до 16.03.1943 -- 
62-ї), двічі поранений, інвалід другої 
групи. По війні очолював трактор- 

в ну бригаду 
(1945-1950), 
завідував МТФ 

- (1950-1960), а 
| по закінченні 

БУ курсів керівни- 
ків при Одес. 
с.-г. ін-ті став 
гол. к-пу ім. Кі- 

" рова («Зоря»). 
(1960-1977). 

Свою діяльність спрямовував на під- 
вищення життєвого рівня людей і роз- 
виток села. За його керівництва жите- 
лі с. Барабой дістали централізоване 
опалення, водопостачання житлових 
будинків та виробничих об'єктів. 
Стали до ладу механізований гарман, 
майданчик для мехзагону з майстерня- 
ми, тваринницький комплекс, а також 

адмінбудинок, БК, школа, дитсадок, 
їдальня, лазня. Мав звання «Заслуже- 
ний працівник с.-г. УРСР» (1978). На- 
городж. орденами Вітчизняної війни І, 
П ст-нів, Леніна (1973), «Знак Пошани» 
(1971), Трудового Червоного прапора 
(1971), Жовтневої революції (1977), 
Дружби народів (1978), медалями «За 
взяття Кенігсберга», «За взяття Берлі- 
на», «За перемогу над Німеччиною», 

ювілейними ВВВ, ВДНГ СРСР (1956, 
1953), знаками «Переможець соц. зма- 
гання» (1973, 1974, 1979, 1980), «Удар- 
ник ЇХ п'ятирічки» (1975). 
ЗІНЧЕНКО Григорій Павлович 

(13.05.1918, 
Овідіополь - 
10.05.1988, там 
само)- учасник 
ВВВ, колгосп- 

ник. Народився 
в сім'ї колгОСп- 
ників. 1931 за- 
кінчив 6 класів 
Овід. школи. В 
13 років - по- 
мічник  їздово- 

гр 



го, комбайнера к-пу «Політвідділ». 1937 
закінчив курси водіїв. Служив в РСЧА 
(1938-1940). Мобілізований у квітні 
1941. Брав участь в боях за Харків, Ста- 
лінград, учасник штурму Кенігсберга та 
Берліна. Демобілізувавшись, працював 
гол. механіком лісозахисної станції (Ве- 
ликодолинське, 1945-1954), з 1954 - у 
буд-ній бригаді к-пу «Слава». З 1964 
і до виходу на пенсію (1978) - коваль 
у к-пі ім. Дзержинського. Нагородж. 
орденами Вітчизняної війни П (1944) і 
Г (1985) ст-нів, медалями «За бойові за- 
слуги» (1943), «За взяття Кенігсберга» 
(1945), «За взяття Берліна» (1945), «За 
перемогу над Німеччиною» (1946), юві- 
лейними ВВВ, «Ветеран праці» (1978). 
ЗІНЧЕНКО Микола Кирилович 

у (25.05.1927, Ба- 
рабой - 26.06. 
2010, там 

само) - агро- 
ном. 1941 скін- 
чив місцеву 
десятирічку. 
Окупацію  пе- 
ребув у рідно- 
му селі. 1944 - 
призваний до 

РА, але за станом здоров'я скерований 
на будівельні роботи. Демобілізував- 
шись, працював завклубом (1946- 
1947), інспектором Овід. ощадбанку. 
1948-1949 - студент Одес. навч. ком- 
бінату для підготовки бухгалтерів 
к-пів, 1949-1952 - бухгалтер к-пу 
ім.Дзержинського. Закінчив Одес. 
партшколу (1955), інстр. Овід. РК КПУ. 
1956-1965 -- гол. агроном к-пу «Нове 
життя» (с.Йосипівка) і р-пу «Чорно- 
морець» (с.Мар'янівка). З 1965 - аг- 
рономом облупр. хлібопродуктів, а у 
1972-1993 - гол. держінспектор за- 
купівлі та якості с.-г. продуктів Овід. 
р-ну. Нагородж. медалями «За трудову 
доблесть» (1977), ювілейними меда- 
лями, грамотами різних установ. 

ЗІНЧЕНКО Михайло Павлович 
(07.01.1920, 
Овідіополь  -- 
24.06.2009, там 
само) - учас- 
ник ВВВ, кол- 
госпник.  На- 
родився в бага- 
тодітній сім. 
1934 закінчив 
початкову шко- 
лу. З 14 років 
різнороб,  по- 

мічник їздового к-пу «ПОлітвідділ». 
З 1940 в лавах РСЧА, а з липня 194 

у складі діючої армії, підривник у са- 
перному б-ні. Учасник бойових дій 
на Далекому Сході (1945). Демобілі- 
зувавшись (1948), працював іздовим, 
помічником бригадира к-пу ім. Дзер- 
жинського. Працював ще 10 років по 
виході на пенсію (1930). Інвалід ВВВ 

І групи. Нагородж. орденами Вітчиз- 
няної війни П ст-ня (1985), За муж- 
ність (1999), медалями «За перемогу 
над Німеччиною» (1945), «За перемо- 
гу над Японією» (19438), ювілейними 
ВВВ, «Ветеран праці» (1982). 
ЗІНЧЕНКО Олександр Григо- 

рович (нар. 
17.08.1954, 
Великодолин- 
ське) орга- 
нізатор  спор- 
тивного руху, 
підприємець. 

Закінчив- 
ши Овід. СШ 
(1971), працю- 
вав інстр. Зі 

спорту в к-пі «Слава». Служив у РА 
(1972-1974), З 1974 по 1978 - інстр. 
Овід. ДСТ «Колос», учитель фізкуль- 
тури Олександ. і Дальн. СШ (1976- 
1978). 1981 закінчив Одес. пед. ін-т 
ім.Ушинського. Голова Овід. райра- 
ди ДСТ «Колос» (1979-1933 1987- 
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1989). В ці роки райрада п'ять разів 
ставала чемпіоном та двічі - при- 
зером обл. спартакіад. Спортсмени 
і команди з волейболу, велоспорту, 
боротьби дзюдо, кульової стрільби, 

важкої атлетики, веслування на бай- 
дарках і каное, футболу та гандболу 
були багаторазовими чемпіонами об- 
ласті, України, СРСР, Європи, світу 
і призерами Олімп. ігор. Майстри 
спорту О.П. Лемешев та В.О. Леме- 
шев - чемпіонами СРСР з кульової 
стрільби. Майстер спорту міжнар. 
класу з велоспорту на трек-шосе 
Ю.Лупаленко - п'ятиразовим чем- 
піоном СРСР 1 Європи (1933-1985), 
рекордсменом світу (1934), встано- 
вивши 12 рекордів УРСР, 5 рекордів 
СРСР та 4 рекорди світу. 3 1979 в 
Овід. ДСТ «Колос» почала розвивати- 
ся боротьба дзюдо під керівництвом 
старш. тренера, засл. тренера Украї- 
ни, судді міжнар. категорії, відмінни- 
ка народної освіти УРСР І.І.Чертова. 
Його вихованці: Г.Єременко - май- 
стер спорту міжнар. класу, чемпіон 
світу (1983), чемпіон Європи (1934); 
Ф.Маргіані - майстер спорту між- 
нар. класу, призер спартакіади на- 
родів СРСР (1983), срібний призер 
СРСР (1934), чемпіон СРСР та чем- 
піон Європи (1936); Юрій Меєро- 
вич - чемпіон СРСР, майстер спорту 
міжнар. класу і Руслан Машуренко 
- заслужений майстер спорту, брон- 
зовий призер Олімп. ігор в Атлан- 
ті. Усіх їх запрошено до збірної ЦС 
ДСТ «Колос», України та СРСР. 1979 
відкрив відділ веслувальної бази на 
байдарках і каное, а 1983 доклав зу- 
силь до буд-тва водно-веслувальної 
бази на 14 км Овід. дороги, яка ста- 
ла однією з найкращих в Україні. 
Під керівництвом старшого тренера 
С.А.Амерджанова на цій базі підго- 
товлено шість майстрів спорту СРСР, 
25 кандидатів у майстри спорту та 

багатьох розрядників. 1984 ініціював 
розвиток у районі важкої атлетики 
під керівництвом Ю.П. Кучинова. 3 

1983 по 1987 дир. ДЮСШ Великодо- 
линського. За цей час відремонтова- 
ні головна споруда школи, спортивні 
майданчики. ДЮСШ стала однією з 
найкращих в обл. Взяв участь в ор- 
ганізації буд-ва стадіону в Овідополі 
(зданий у 1989). Того ж року домігся 
відкриття дитячої футбольної школи 
(ДЮСШ 2). У 1989 очолив коопера- 
тив «Автодорсервіс». 3 1994 - дир. 
фірми «Вектор». 3 2001 - нач. Овід. 
райавтодору, підприємець, дир. фір- 
ми «Моноліт». Як меценат газифі- 
кував вулиці Чкалова й Одеську в 
Овідіополі. Лауреат конкурсу «Люди 
діла» (1995) газети «Вечірня Одеса». 
Сприяв розвиткові ФК «Дністер», 
був його президентом у 1992-2000. 3 
1982 по 2001 - президент федерації 
важкої атлетики в Одес. обл. 3 2001 - 
почесний президент федерації, суддя 
нац. категорії з важкої атлетики. На- 

городж. почесними грамотами об- 
лради та ЦР ДСТ «Колос», спортко- 
мітету України, Одес. облавтодору й 
Укравтодору, Одес. ОДА. Почесний 
громадянин Овідіополя (2010). 
ЗІНЧЕНКО (Вовченко) Олек- 

сандра Тим- 
офіївна 
(16.05.1924, 
Овідіополь  - 
07.03.2000, 
там само) - 
передовик ви- 
робництва. 
Трудову діяль- 

ність розпоча- 
ла в рільничій 
бригаді | к-пу 

«Т П'ятирічка» (1937), стала ланко- 
вою (1940). Після війни знову пра- 
цювала в к-пі. Її ланка зібрала най- 
більший у післявоєнні роки врожай 

еВ С 



пшениці (30,3 цнт з га на площі 20 
га). 24.06.1949 здобула звання Героя 
Соц. Праці. Була зав. дитсадком к-пу 
«Слава» (1950-1967), а потім знову 
стала ланковою. Була членом правлін- 
ня к-пу, гол. жіночої ради, депутатом 
Овід. районної та селищної рад, чле- 
ном обл. комітету народного контр- 
олю. Делегат ПІ Всесоюзного з'їзду 
колгоспників (1963). Нагородж. орде- 
нами Леніна (1949, 1973), Жовтневої 
революції (1971), бронзовою медал- 
лю ВДНГ (1968), іншими медалями 
та почесними грамотами. 
ЗОНДЕРЕГТКР Іоанн Генріх 
(02.06.1310, Аппенцель, ШіІвейца- 
рія - 03.12.1870) - громадський діяч, 
журналіст. 1817 разом з батьками 
оселився в кол. Шабо на правому 
березі Дністр. лиману. Згодом обі- 
йняв посаду шульцмейстера в кол. 
Фрейденталь (Мирне Біляїв. р-ну). 
1333 призначений громадським пи- 
сарем кол. Вормс (Березан. округ), а 
в 1342-1549 працював на цій посаді 
в Грослібенталі. 1349-1853 - упра- 
витель маєтку поблизу кол.Мангейм 
(Кучурган. округ). Разом з колоніс- 
том Уцом і іноземцем Флокеном 
відкрив Грослібентальський гід- 
ропатичний заклад (18543). Редак- 
тор щомісячного «Розважального 
листка для німецьких поселян на 
півдні Росії» (1847-1853). Із серед- 
ини 1350-х - керівник сирітської 
каси Лібентал. округу; добився для 
неї прав сільського банку, який по- 
зичав кошти на придбання землі 
для поселеннь колоністів. На про- 
позицію І.Зондереггера та їн. коло- 
ністів, Міністерство держмайна до- 
зволило відкрити в німецьких коло- 
ніях 5 додаткових навч. закладів, у 
тому числі в Грослібенталі (1865). У 
другій половині 1860-х представляв 
Лібентал. округ в Одес. повітовому 
земстві. 

«ЗОРЯ»  - колгосп. Виник 
08.01.1964 в с.Барабой на базі с.-г. 
артілі ім.Каірова, яка до цього звала- 
ся артіль «Червоний степ»). Госп- 
во вирощувало зернові й технічні 
культури, розвивало тваринництво. 
Увійшло 12.02.1977 до складу к-пу 
ім.Дзержинського як 4-а брига- 
да з центром у Барабої. Віднов- 
лений 14.09.1988 (1294 га землі) і 
реорганізований 17.06.1992 в КСП 
«Зоря», згодом  перереєстровано 
в БСК «Зоря-2000» (29.04.2000). 
Рішенням госп. суду ліквідовано 
(29.12.2003). 
ЗОТОВ Володимир Володи- 

мировимч 
(25.03.1907, 
Запоріжжя  - 
13.07.1951, 
Одеса) - вино- 
градар-селек- 
ціонер. Закін- 
чив Одес. с.-г. 

ін-т (1930). 

Наук.  діяль- 
ність почав 

асистентом на 
Виноробній станції (див. Таїрова 
інститут). З 1938 очолював відділ 
селекції у Всесоюзному НДІ ви- 
норобства і виноградарства «Мага- 
рач». Учасник ВВВ. З 1945 працю- 
вав у Кишинівс. філіалі ін-ту «Ма- 
гарач», на протифілоксерній стан- 
ції (1950), Укр. НДІВІВ ім.Таїрова 
(1961). Організував лабор. імуні- 
тету (1964). Основний напрямок 
досліджень - селекція сортів вино- 
граду, непіддатливих на філоксеру. 
Автор сортів «Ранній Магарач», 
«Рубіновий  Магарач»,  «Таври- 
да», «Бастардо магарачський» та 
їн. Док. біол. наук, автор понад 80 
наук. праць, кількох книжок. 
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ІВАНОВ Микола Іванович (нар. 

з 21.05.1939, Ку- 
дрявцівка Ве- 

селинів. р-ну 
Микол. обл.) - 
організатор 

" виробництва. 
Закінчив заліз- 
ничний  тех-м 
(1955), Одес. 

ун-т ім.Мечникова (1965), Київську 
філію Академії МВС СРСР (19735). 
Після служби в РА працював учите- 
лем Колосів. залізничної школи Хо 
32 Березів. р-ну Одес. обл. Роботу в 
Овід. р-ні розпочав з посади вчите- 
ля математики й фізики Великодол. 
школи Хо1 (1965-1968). Дир. Овід. 
СШ ої (1968-1970). За направлен- 
ням Овід. РК КПУ працював заст. з 

політ. виховання Овід. райвідділу 
УВС України (1970-1987). Талант 
керівника розкрився на посаді нач. 
Овід. упр. газового госп-ва (19388- 
2002). За його добродійства безплат- 
но газифіковано житла учасників 
ВВВ, багатодітних сімей, соціальні 

об'єкти р-ну тощо. Нагородж. медал- 
лю «За бездоганну службу» (1973), 
ювілейними медалями, почесними 
грамотами. Почесний громадянин 
Овідіополя (1999). 
ІВАНОВ Роман (народився в Пол- 
таві) - священик. У 1790-1793 насто- 

ятель Святого-Михайлівської церкви 

у Слободзеї, яка була для Чорномор. 
козаків військовою. У жовтні 1793 -- 
перший благочинний 2 частини Ду- 
босар. духовного правління. Склав 
«Відомість» із даними про населе- 

ні пункти нашого краю: Миколаїв- 
ка (Калаглія) - 26 дворів, 168 осіб; 
Аджидер - 66 дворів греків, молдо- 
ван, однодворців, маркитанів, 265 
осіб; дача полк. Г.А.Гагенмейстера - 
17 дворів, 24 особи. 
Лебединцев А.Г: Ханская Украина // ЗО- 
ОЙД. - 1913.-1. ХХХІ 
ПНО РНОВУХ Галина Калістратівна 

ш (нар.12.03.1942, 
Березівка Одес. 
обл.) - вчитель. 
Закінчила 
Одес. ун-т ім. 
Мечникова 
(1964). "Трудо- 
ву | діяльність 

г розпочала В 
Сільських шко- 
лах Одес. обл. 
(1958-1965), 

вчитель ШВеликодол. школи Мої 
(1965-1968). З 19683 в Овід. школі 
Мої: організатор позашкільної робо- 
ти, заст. дир. з навчально-виховної 
роботи. Брала участь в роботі 
шкільного 1 районного методично- 
го об'єднань вчителів української 
мови. Спеціаліст вищої категорії. 
Нагородж. грамотами Президента 
України, Міністерства освіти, Овід. 
РДА 1 райради, знаками «Відмінник 
народної освіти» 1 «Василь Сухом- 
линський». Почесний громадянин 
Овідіополя (2010). 
ІВАНЧЕНКО Григорій Йосипо- 
вич (нар. 29.02.1920, Овідіополь) - 
господарник. Почав труд. шлях у 
колгоспі (1935-1936), був обліковцем 
бригади (1937-1939) к-пу ім. Дзер- 
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жинського. 
Закінчив Одес. 
фінан.  тех-м 
(1940), Анан.с.-т. 
тех-м (1964). 
Учасник ВВВ, 

оборонець 
Севастополя. 
Після 1-го кур- 
су  військово- 
морського учи- 
лища - ком. ар- 
тил. рою. Тяж- 

ко пораненим потрапив у полон 
(02.1942-03.1944). Після втечі служив 
у 104 СП П Укр. фронту (10.1944). 
При штурмі Будапешта поранений. 
Закінчив війну в Австрії. ПО війні 
працював бухгалтером к-пу (Возне- 
сенськ, Микол. обл.), гол. бухгалтером 
к-пу ім.Дзержинського (1953-1987). 
Нагородж. орденом Вітчизняної ві- 
йни І ст-ня, 15 медалями, бронзовою 
медаллю ВДНГ СРСР (1968), знаком 
«Переможець соц. змагання» (1975), 
грамотами. 
ІВАНЧЕНКО | Олег  Микола- 

йович (нар. 
24.10.1941, 
Синюшин Брід 
Первомайс. 
р-ну | Микол. 
обл.) - органі- 
затор вироб- 
ництва, гро- 
мадський діяч. 
Закінчив Одес. 
с.-г. ін-т (1964). 
Після служби 

в РА - гол. агроном к-пу «Слава» 
(1967), к-пу ім. Дзержинського (з 
1975); заст. голови, секр. парткому (з 
1977); голова к-пу ім.Леніна (1933). 
Очолював район. агропромислове 
об'єднання, був заст. голови Овід. 
райвиконкому (1984). Його наукові 
розробки впроваджені у виробництво, 

вивели господарство в лави передо- 
виків. Очолив к-п ім.Дзержинського 
(1988-2003). Під його керівництвом 
будувались дороги, соціальні об'єкти, 
йшла газифікація Овідіополя. Депу- 
тат п'яти скликань Овід. селради і 
п'яти скликань Овід. райради, депу- 
тат Одес. облради. Був заст. гол. Одес 
обл. ради с.-г. виробників. Відроджу- 
вав козацький рух у районі: отаман 
Овід. район. козацького т-ва «Наддні- 
стрянська паланка» Чорном. козачого 
війська, полковник. Нагородж. орде- 
нами «Знак пошани» (1973), Трудо- 
вого Червоного прапора (1977); меда- 
лями ВДНГ СРСР 1 УРСР, медалями, 

грамотами. Почесний громадянин 
Овідіополя (2002). 
ІВАНЧЕНКО Тетяна  Анто- 
З ширшу нівна | (нар. 

20.03.1947, 
" Віньківці, 
'"Віньковец. 

"| рену | Хмельн. 
обл.) - педагог. 
Закінчила  Ми- 

' кол. пед. ін-т 
їм. Бєлінського 

| (1968). Розпоча- 
| ла роботу вчи- 

телем Миколаївської школи (1968- 
1969), була зав. шкільним відділом 
Овід. РК ЛКСМУ (1969-1971). Дир. 
Овід. районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості (з 1971). Талано- 
витий організатор, створила в закла- 
ді атмосферу взаємодовіри й поваги. 
Ініціатор створення народознавчого 
музею. «Відмінник освіти України» 
(1970). Депутат Овід. селради (2000). 
Людина року в номінації «Діяч культу- 
ри року» (2004). 
ІВІВ ім. ТАІРОВА - див. Таїрова 
інститут. 
ІЛЛІЧІВКА - див. Бугове, хутір. 
ІЛЬЧЕНКО (Іван Опанасович 
(20.06.1925, Роксолани - 15.01.1993, 
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Овідіополь) -- 
учасник  ВВВ, 
передовик  ви- 
робництва. 
Пройшов війну 
з самого  по- 
чатку до 1944, 
був поранений. 
Одужавши й 
демобілізував- 
шись, військову 

справу в Дальницькій школі (1944- 
1949). Працював комірником, опалю- 
вачем Овід. молокозаводу (1949-1990). 
Нагородж. медалями «За відвагу», «За 
перемогу над Німеччиною», ювілей- 
ними ВВВ, почесними грамотами. 
ІЛЛІЧІВСЬК - місто обласного під- 
порядкування в Одес. обл. Розташова- 
не на правому березі Сухого лиману 
за 16 км від Одеси. Населення 59500 
осіб (2010). Один з найбільших торго- 
вельних портів на Чорному морі і пер- 
ший за кількістю перевезень в Україні. 
На землях суч. міста з початку ХІХ ст. 
існував хутір Бугове (Старе Бугове), 
перейменований 27.03.1927 на Іллі- 
чівку (карти 35, 48). Розвиток міста 
пов'язаний зі спорудженням на Сухо- 
му лимані військового суднобудівного 
заводу (рішення Ради Міністрів СРСР 
від 30.07.1949). Роботи почалися 1950. 
Згідно з ухвалою Овід. райвиконкому 
від 20.01.1951 для заводу 1 селища ви- 
ділено 544 га земель, що відійшли від 

к-пу ім.Калініна Олександр. сільради 
разом із с.Іллічівка. Спочатку воно 
набуло статусу селища (12.08.1952), 
згодом міста (12.04.1973). І дістало на- 
зву Іллічівськ. Невдовзі до його складу 
ввійшли села Олександрівка, Мало- 
долинське і Бурлача Балка, також від- 
межовані від Овід. р-ну. Протягом 
1957-1961 збудовано порт «Іллічівськ», 
став до ладу 1964-1965 рибний порт 
«Сухий лиман» (перейменований на 
Іллічівський рибний, що 1972 увійшов 

до складу «Антарктики»). На сьогод- 
ні Іллічівськ - значне промислово- 
портове і курортне місто. 
ІЛЮХІН Іван Гаврилович 

(1907, Нижні- 
Аджамки  Ор- 
лов. губ.  1990- 
ті, Одеса) - ра- 
дянс. керівник. 

В 1 років утра- 
тив батьків. З 
1928 працював 
в Одесі: ван- 
тажник порту, 
санітар у лікар- 
ні, моторист за- 

" водуім. Благоє- 
ва, сортувальник з-ду ім. Красіна. 
Служив у РСЧА. З 1933 секр. пар- 
тосередку к-пу ім.Сталіна (Березан. 
сільрада), парторг к-пу ім. Паризької 
комуни (Біляїв. р-н), зав. відд. Біля- 
їв. РК КП(О)У; в армії - стар. інстр. 
політвідділу 6 СК, секретар партор- 
ганізації Бердичів. військ. уч-ща. З 
03.09.1940 другий секр. Первомайс. 
РК КП(О)У, а з 03.1941 - секр. Овід. 
РК КП(О)У. З самого початку війни 
Райком на чолі з І. Ілюхіним орга- 
нізував евакуацію техніки, устатку- 
вання та матеріальних цінностей з 
Ізмаїл. обл. на лівий берег Дністр. 
лиману, допомагав полк. авіації Ф.П. 
Котляру в перевезенні до Одеси 1200 
т авіабомб зі складів 5-го авіаполку в 
Аккермані. Під час окупації очолив 
підпільний РК Овід. р-ну, розміще- 
ний в Усатівських катакомбах. Діяв 
у складі партизанських груп Л.П. 
Горбеля. 31.05.1942 разом з інши- 
ми керівниками підпілля перебрав- 
ся до Савран., потім Вінниц. лісів. 
З підробленим паспортом потрапив 
27.06.1942 до рук румунських жан- 
дармів на стан. Жмеринка, викупив- 
ся за 200 марок. Працював на тарта- 
ку (лісопильні). У серпні 1943 його 
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схопило «гестапо» й переправило до 
Бердич. пересильного пункту. Звід- 
ки втік. Переховувся в Літинських 
лісах. Із січня по березень 1944 був в 
партизанському загоні ім.Хрущова, 
потім - рядовим і політруком роти 
в РСЧА. Після визволення Одеси 
у квітні 1944 був у розпорядженні 
Одес. ОК КИ (6)У. В 1970-х працював 
фотографом. Провадив патріотично- 
виховну роботу серед молоді. Часто 
навідувався до Овідіополя, залишив 
спогади про війну. 
ІНГІСТОВ В'ячеслав (Чеслав) 
Миколайович -- поміщик. Син М.М. 
Інгістова. Після революції та грома- 
дянської війни втратив власність біля 

Кароліно-Бугазу. 1924 позбавлений 
прав. Подальша доля невідома. 
ІНГІСТОВ Гаврило Миколайо- 
вич (р.н. і дата см. невід.) - колезький 
реєстратор, поміщик. Син М.М. Інгіс- 
това. До 1894 власник земель біля х. 
Любомила (Біляївка). 
ІНГІСТОВА Емілія Гнатівна 
(р.н. 1 дата смерті невідомі) - поміщи- 
ця, донька Ігнація Мархоцького. По 
смерті батька дістала у спадок маєт- 
ки на Поділлі (Сцибори та Ластенія, 
нині Хмел. обл.). Одружившись 1819 
з Миколою Інгістовим, замешкала 

в наших краях. Власниця Грибівки 
та частини дачі з х.Кароліно (Бугаз), 
яку ділила з братом Каролем Мар- 
хоцьким. Згадується у формулярних 
списках Овід. соборної Св. Миколая 
церкви 1346 1 1348, а також у доку- 
ментах 1850-х (див. Грибівка). 
ІНГІСТОВ Ізяслав Миколайо- 
вич (1864 - 1947) - поміщик. Син 

М.М. іІнгістова. Володів маєтком 
біля х. Бугове, де з 1914 були жит- 
ловий будинок та гараж (реквізовані 
1920). Перебрався з Одеси в Париж. 
Працював таксистом. 
ІНГІСТОВА Клавдія Миколаїв- 
на (24.03.1537 - 15.08.1377) - поміщи- 

ця. Донька М. Інгістова 1 Е. Інгісто- 

вої. Власниця х. Тернового. Двічі була 
одружена. За першим чоловіком мала 
прізвище Сергеєва, а за другим - Ме- 
дзиховська. Похована на Грибівському 
кладовищі (див. Грибівський дворян- 
ський некрополь). 
ІНГІСТОВА Лідія Миколаївна 
(р.н. 1 дата см. невідомі) - поміщиця. 
Донька М.М.Їнгістова. За борги пе- 
ред Катериносл. дворянським банком 
у 1393 оддала в заставу 300 дес. землі 
біля х. Кароліно (Бугаз). На 1906 шце 
мала 489 дес.; через п'ять років лиши- 
лося 246,9 дес. 

ІНГІСТОВ Микола (бл. 1776 - 
04.03.1844) - військовий, полковник. 
З І8.10.1318 по 01.11.1820 - ком. 
Великолуцького  піхот. полку. По- 
тім служив у 34 єгерському полку 
в Аккермані. 1322, разом з майо- 
ром Костолевським 1 ген.-майором 
ОЛ.Вахтеном,  розслідував справу 
ком. 9 роти цього полку, члена Союзу 
Благоденства (1819) 1 масонської ложі 
«Овідій» у Кишиневі В.Ф.Раєвського. 
В останні роки життя мешкав у Андрі- 
анівці (Грибівка). Допомагав одесь- 
кому історику П.В.Беккеру в його 
археологічних розвідках на берегах 
р-.Барабой. Одружений із 1819 з Емі- 
лією, уродженою графинею Сцибор- 
Мархоцькою. Мав дітей Михайла, 
Миколу 1 доньку Клавдію. Помер у 
68 років, похований у Грибівці (див. 
Грибівки дворянський некрополь). 
ІНГІСТОВ Микола Миколайо- 
вич (р.н. і дата см. невідомі) - помі- 
щик, поручик. Син М. Інгістова ії КЕ. 
Інгістової. Одружений із Софією Ме- 
літоновною Малаховською (див. Ін- 
гістова Софія). Власник наділу біля 
Грибівки. Згаданий у метричній кни- 
зі Овід. соборної Св. Миколая церк- 
ви (1856). Мав багатодітну сім'ю. 
ІНГІСТОВ Михайло Миколайо- 
вич (31.05.1840 - 20.05.1882) - помі- 
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щик. Син М. Інгістова 1 КЕ. Інгісто- 
вої. Дослужився до підполковника 5 
гусар. Олександрійськ. полку. Мещ- 
кав у маєтку біля Кароліно (Бугаз). 
1868 передав частину власного наді- 
лу в оренду, щоб запровадити в дію 
Кароліно-Бугазький соляний про- 
мисел. Похований у с. Грибівка (див. 
Грибівки дворянський некрополь). 
ІНГІСТОВ Святослав Микола- 
йиович (1398-1986) - поміщик. Син 
М.М. Інгістова. На початку ХХ ст. 
жив нах. Терновому. Після революції 
втратив власність. Емігрував за кор- 
дон і мешкав у США. Похований на 
кладовищі Голівуду (Лос-Анджелес, 
штат Каліфорнія). 
ІНГІСТОВА Софія Мелітонівна 
- поміщиця, дворянка католицького 
віросповідання. Донька графа Меліто- 
на Малаховського 1 дружина поручика 
М.М. Інгістова. Власниця частини 
батьківського наділу біля с. Палієве. 
На 1892 в с.Андріанівка (Грибівка) 
утримувала госп-во з 6 будинків, зем- 
лянки, 3 складів, 4 сараїв, 2 конюшень, 

3 погребів та вітряного млина, де меш- 
кало 9 осіб (2 чол. 17 жін.) та 10 пра- 
вославних робітників (7 чол. 1 3 жін.). 
Держала 29 коней, 2 лошат, 4 волів, 10 
телят, 20 свиней. Мала кінний завод 

(3 жеребці-плідники, 11 голів маток- 
кобил 1 2 лошат), і завод ВРХ (2 бугаї- 
плідники, 14 корів 19 голів молодняка) 
та свиней (1 плідник та 5 свиноматок). 
Мала 720 дес. землі, в тому числі (в 
дес.). В її складі орної - 374 дес., сіно- 
косів - 50, пасовиськ - 34, присадиб- 
ної - 6, садів - 14, лугів - 5, у плав- 

нях - 2, під дорогами - 5, під річкою -- 

30, в оренді - 100. 
ІНГІСТОВА Руфіна Миколаївна 
(р.н. і дата см. невідомі) - поміщиця. 
Донька М.М. Інгістова. На 1911 во- 
лоділа біля Кароліно-Бугазу наділом 
площею 63,5 дес. землі. 
ІНГІСТОВИ - члени роду, згадувані 

в джерелах без зазначення місця наро- 
дження та міри спорідненості. Серед 
них: Євген Миколайович (1872, Хер- 
сон. губ.) - інструктор 3 б-ну зв'язку 
36 СД; служив у Владивостоку, де був 
арештований 06.06.1923; засуджений 
13.08.1924 за контрреволюційну ді- 
яльність; за вироком суду звільнений. 
Подальша доля не відома. Олексій 
Святославович (1900 р.н.) - юнкер 
ЧФ. 1920 евакуйований із Криму на 
кораблі «Константин». Микола Свя- 
тославович (1393 р.н.) - прапорщик; 
авіатор 8 авіазагону армії П.М. Вран- 
геля в Криму. Один із кращих пілотів 
білої армії, але виключений із Повітря- 
них сил 08.05.1920 за порушення за- 
борони на алкоголь. Павло -- згаданий 
у статті В.Сільченка «Полицейские 
и ворьг (2001). Напередодні Першої 
світової війни працював у Російсько- 
Азійському банку Одеси, звільнений 
за крадіжку поштових і митних марок. 
Перебрався до Севастополя, де служив 
прапорщиком. 1914 звинувачений у де- 
кількох кримінальних справах. Деякий 
час «гастролював» шахраєм, потрапив 
під арешт в лютому 1915. Суд не встиг 
скласти вироку -- почалася революція, 
а сам Павло зник. Борис (11.10.1856 
р.н.) - син Софії Малаховської, усинов- 
лений М.М. Інгістовим. З 07.12.1899 
судився в Житомир. окружному суді, 
згодом в апеляційній Київській судовій 
палаті! Правлячому Сенаті з поміщиком 
Ананіївського повіту С.М.Гижицьким, 
який 29.12.1890 придбав на торгах 
Полтавського земельного банку у по- 
міщика М.Бутковського Городницький 
маєток (Новоградволинський повіт). 
ІНГЛЕЗІ - хутір. Один із Санжій- 
ських. Існував з другої пол. ХІХ ст. 
На 1896 -- 1 двір, 2 мешканці. 

ІНДОЄВРОПЕИСЬКИЙ ТЕЛЕ- 
ГРАФ -- найдовіна трансконтинен- 
тальна лінія зв'язку наприкінці ХІХ - 
першої чверті ХХ ст. Зазнавши пораз- 
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ЗПЕВОБНЗ З  ШЛЬКЕ 
момчоап бал 

Р. Зеньи 

Телеграфні апарати ХІХ ст. 

ки в Кримській війні (1353-1856), Рос. 
імперія мусила надати свою територію 
для прокладання кабелю зв'язку із 
Лондона в Калькутту. 1363 німецька 
фірма «Сіменс і Гальске» на замовлен- 
ня Великобританії розпочала будівни- 
цтво 1 1870 відкрила лінію завдовжки 
П тис. км. Від прикордонної станції 
Мостиської (біля Львова) лінія відхо- 
дила через Жмеринку вздовж залізниці 
на Одесу (Люстдорф); далі через Керч, 
Тифліс, Тегеран і Бушір (Гран) - до Ка- 
рачі (Пакистан). Кабель від Люстдор- 
фа до Криму, по дну Чорного моря 
прокладало спеціальне судно. Теле- 
грама проходила лінію з кінця в кінець 

за 285 хвилин. З 1892 почав діяти і те- 
лефонний зв'язок. Лінія проіснувала 
до 1931. У Люстдорфі містилася теле- 
графна контора і «кабельна станція». 
Старожили згадували телеграфіста на 
прізвище Марц. Будівля станції стоїть 
досі - як житловий будинок (пр. Сво- 
боди, Мо113). 
Василенко В.  Шувалов Р. Лондон- 
Люстдорф-Калькутта // Вечерняя Одесса, 
1991. - 22 ноября. 

ІНОКЕНТІЙ (Іван Олексійович 
Борисов) (15(27).12.1800, Єлець Орл. 
губ. - 26.05 (07.06). 1857, Одеса)- архі- 
єпископ Херсон. 1 Тавр. Член Російсь- 
кої академії наук (1836); член Найсвя- 

тішого Синоду 
З 26.08.1356. 
Проповідник, 
письменник. 
1997  приєдна- 
НИЙ ДО ЛИКУ СВЯ- 
тих Одес. єпар- 

хії. Народився 
у сім'ї свяще- 
ника. Закінчив 

Воронезьке уч-ще, Орловську семіна- 
рію (1819), Київ. академію (1823), зі 
званням магістра. Доктор богослов'я 
(1829). Обіймав найвищі церковні по- 
сади і кафедри в різних містах Рос. 
імперії, а з 24.02.1548 призначений 
архієпископом Херсон. 1 Тавр. Дістав 
ділянку землі (нині територія Аван- 
гарду), де мав заміський будинок 
(див. Архієпископова дача). Помер 
у Криму. Похований в Одес. Спасо- 
Преображенському соборі, а після 
його знищення (1936) -- на кладовищі 
Свято- Успенського собору. З 1997 рака 
з мощами святителя Інокентія перебу- 
вала в нижньому храмі цього собору, а 
07.06.2007 перенесена до відновлено- 
го Преображенського собору. 
ІРИГАЦІЯ (зрошення) в ХІХ ст. - 
підведення води на поля для збіль- 
шення вологості грунту (один з видів 
меліорації). Набула розвитку в деяких 
місцях краю з першої пол. 1830-х, осо- 

бливо на х. 
Болгарка, де 
мешкали зде- 
більшого бол- 
гари та греки. 
За свідченням 
Ю.І. Крашев- 
ського (1343), 
тут для виро- 
щування горо- 
дніх 1 баштан- 

них культур 
використову- 
вали машини- 



чигирі, що піднімали воду з криниць, 
викопаних у долині р.Дальник. Руху 
агрегатів надавав кінь, що ходив круж- 
ка із зав'язаними очима. Чигир мав ва- 
жіль (1), сполучений із стоячим валом 
(2). Вал через шестерні (3) рухав коле- 
со (4) із багатьма відрами на шкіряно- 
му пасі (5). Зачерпнута відрами вода 
з криниці (6) - обкладеної каменем 
неглибокої копанки - виливалася на- 
горі в жолоб (7), а тоді розтікалася по 
городу рівчаками. На початку 1860-х 
під Татаркою було майже 20 чигирів, 
що зрошували близько 20 дес. городів 
(біля Болгарки чигирі використовува- 
лись до 1940-х). У с. Олександрівка 
(Арнаутівка), де мешкали переважно 
греки, у 1850-х під городами було 245 
дес. землі в долині р. Акаржа. Най- 
кращі поливні городи були в Клейн- 
лібенталі в заплаві балки Малодо- 
линської на площі 40 дес., причому на 
кожне прилегле госп-во городів припа- 
дало по 0,25 дес. На такій ділянці було 
5-6 криниць-копанок, від яких тяглися 
дерев'яні жолоби (чигирів тут не було). 
В середньому І дес. поливного городу 
давала власникові майже 1500 руб. на 
рік, а за посухи 2500 -- 3000 руб. 
ІСЛЕНЬЄВ (Іван (Іванович 
(18.03.1738 - 22.02.1734) - геодезист, 
військовий  картограф. Вихованець 
Академії наук (ад'юнкт по Геогра- 
фічному департаменту з 23.12.1771). 
1766 під маркою купця розвідав Оча- 
ківську обл., склав кілька планів око- 
лиць Хаджибея і фортеці Ені-Дунья. 
В 1768 спостерігав у Якутську про- 
ходження Венери по диску Сонця. 
Автор низки карт різних губ. Рос. ім- 
перії, зокрема «Генеральної карти Но- 
ворос. губернії» (карта 7). Це третє 
картографічне джерело, на якому по- 
значений «Оджидер» (Аджидер, суч. 
Овідіополь), а також «Маяк» (суч. 

Маяки Біляїв. р-ну) та фортеця «Го- 
джабей» (Хаджибей, на місці Одеси). 

ПЦЕНКО Тетяна Кузьмівна 
(26.06.1941, 
Роксолани  - 
09.10.2008, там 

само) - передо- 
вик  виробни- 
цтва. Трудову 
діяльність роз- 

почала | каси- 
У, Роксол. 

ДІЇ Мо Я да 7 в роР (1956- 
ПИШ. | 1959), потім 

працювала ререеанві з МТФ к-пу 
ім.Леніна (1959-1963). Перейшла на 
роботу в Овід. райспоживспілку, очо- 
лила магазин «У двох Тетян» (1974- 
2008). Завдяки чіткій організації пра- 
ці і високій культурі обслуговування 
колектив став кращим у районі. На- 
вчила професії торгового працівника 
понад 10 чоловік. Нагородж. медаллю 
«Ветеран праці», відзнакою «Знак 

Пошани» Центральної споживспілки 
України. Її портрет не раз був на Дош- 
ці пошани. Мала звання «Відмінник 

споживчої кооперації». 
ЙОЗЕФСТАЛЬ ()05еїзіаї); також 
Сергіївка (з 1896), Йосипівка (з 
01.02.1945) - село. Засноване як ні- 
мецька колонія 1804 на лівому березі 
р.Барабой на колишній дачі І.Є. Кис- 
ленського. Заселене вихідцями із Вюр- 
темберга, Бадена, Пфальца, Ельзасу, 

Сілезії, Богемії, Швейцарії, Угорщини 

(карти 19, 20-21 та ін., плани 38-3ба). 
Католицька парафія (1305). Церква 
(1806). Землі 3458 дес. (1357; 57 дво- 
рів 1 68 безземельних сімей), 3307 дес. 

(1913), 3447 га (1940). Молочне тов- 
во, початкова школа, сільрада (1926). 

Місце народження католицьких пате- 

рів І. Унгемаха (нар. 1860), В. Грейне- 
ра (1361-1943), І. Фетча (1361-1927). 
Мешканців: 427 (1325), 732 (1359), 1154 
(1887), 1102 із них 1076 німців (1997), 
1116 (1905), 1019 (1910), 1129 (1916), 
1143 (1913), 1362 (1926), 1809 (1943). 

- 
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Входило до Лібентал. колоністського 
округу Тирасп. 1 Одес. повітів (1305 -- 
1861);  Грослібентал. (Маріїнської) 
волості Одес. повіту і губернії (1861- 
1926); Спартак. району Одес. округу і 
обл. (1926-1939), Овід. району з 1939. 
В.М. Ястребов у кінці ХІХ ст. повідо- 
мив, що навколо кол. є 4 нерозкопаних 

гани заввишки 3-4 аршини. 
ЙИЙОЗКФСТАЛЬСЬКА 
ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА. Відкрита 1809. 1822 на 
кошти колоністів збудовано нову 
школу з трьома класними кімната- 
ми 1 квартирою для вчителя, який 
викладав німецькою мовою. З 1868 
- початкова 3-річна. На 1387 для її 
утримання громада виділила 5310 
руб. Навчалося 164 учні (33 хлопчи- 
ки 1 81 дівчинка). Того року працю- 
вали вчителі Е.І. Ваал (платня 460 
руб.) 1 Г.Ф. Желинський (350 руб.). 
У 1591 школа отримала від громади 
761 руб. Навчалося 165 учнів. За- 
коновчитель Й.Я. Ваннер, вчитель 
російської мови А.В. Феттер (закін- 
чив Тирасп. повіт. уч-ще, 350 руб.); 

Будівля Иозефстальської школи 

вчитель німецької мови П.О. Блак 
(Кучурган. центр. уч-ще, 300 руб.); 
«кістер» 1 помічник вчителя Я.Ф. 
Гернер (400 руб.). З 1871 предмети в 
школі, крім німецької, викладались і 
російською мовою. У 1920 - трудова 

школа (230 учнів). 
ЙОЗЕФСТАЛЬСЬКИЙ КОС- 
ТЕЛ - римо-католицька церква Св. 
Йосифа. Збудована 1806. Тут слу- 
жили: Алоїз Лефлер (1805, мав ре- 

й 
канів Йон 1942 р. 

зиденцію у Клейнлібенталі), Якоб 
Годот, Хатовський, Осмоловський, 

Алоїз Аверданк, Рауль (1307-1308), 
Монфорт (1809), Себастіан Ян 1 
Йозеф Кзар (1820). За описом І.М. 
Долгорукого (1310) «кірха не ба- 
гата, але пристойна». 1832 кірху 
відремонтували 1 розширили. 1861, 
за сприяння священика Петкевича, 
поставили новий кам'яний храм. 
Тут правили Йоганн Унгемах (1860 
р.н.), Якоб Селінер (1895-1906), 
патер Філіп (1920-ті). Костел не 
зберігся, зостався лише його фун- 
дамент і будівля пасторату. 
ЙОСИПІВКА -- село, центр сіль- 
ради(підпорядкованес. Ленінталь). 
Розташоване в північній частині 
Овід. р-ну по обидва боки р. Ба- 
рабой. Відстань до райцентру 30 
км. Площа госп. території 505,5 га 
(держ. резерв 44,5 га, земля садових 
кооперативів 8,4 га). Площа насе- 
леного пункту 504,4 га. Населення 
1430 осіб. Територія сільради меж- 
ує на сході з Великодол., на півдні - 
з Мар'ян., на заході з Надлиман., на 
півночі - з Петродол. сільрадами, а 
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також з Біляїв. р-ном (на півночі та 
північному сході). Засноване 1804 
як німецька колонія Йозефсталь. У 
1919 1 1920 мешканці взяли актив- 
ну участь в повстаннях (див. По- 
встання 1919; 1920). З 1930 на те- 
риторії села діяв к-п «Нове життя». 
Окуповане румунськими частина- 
ми 13.09.1941, визволене частина- 

ми 8 гв. армії 11.04.1944. Німецьке 
населення виселено в березні 1944 
(див. Переселення причорн. нім- 
ців). У післявоєнний період від- 
новив роботу к-п. Наприкінці 1949 
на базі підсобних госп-в створили 
р-п «П п'ятирічка», до якого 1959 
приєднали структурні підрозділи 
к-пу «Нове життя». На 1967 у р-пі: 
4370 га землі, в тому числі 3205 га 
орної, 55 га садів, 165 га виноград- 
ників, 230 пасовиськ, 44 га лісо- 

насаджень. Працювали пилорама, 
ремонтно-механічна 1 деревооброб- 
на майстерні, машинно-тракторний 
парк. На 1968 населення 1187 осіб. 
8-річна школа 1 школа-інтернат, два 
медичні заклади, бібліотека. З 1972 

набазір-пу створили Одес. овочево- 
дослідну станцію, реорганізовану 
1996 в р-п «Йосипівський». На 
кінець 1990-х 362 будинки, загаль- 
ноосвітня школа, амбулаторія, БК, 

бібліотека. 20.12.1999 зареєстрова- 
но релігійну громаду. В кінці ХІХ 
ст. В.М. Ястребов повідомив про 
тутешні 4 нерозкопані кургани за- 
ввишки 3-4 аршини. 
ИОСИПІВСЬКА ШКОЛА - 
загальноосвітній навч. заклад І-ПІ 
ст-нів з денним та вечірнім навчан- 
ням. Після війни тут працювали 
7-річна школа і дитбудинок. На 
1963 у 8-річній школі 26 вчителів 
навчали 205 учнів. Містилась у 
9 будівлях на центральній вулиці 
села. У 1970-х стає 10-річною, а з 
2001 - загальноосвітньою І-ПІ ст- 

нів. 1998 збудовано типове двопо- 
верхове приміщення. На сьогодні є 
308 учнів 128 педагогів, 13 з яких 
мають кваліфікацію «Спеціаліст 
вищої категорії» та звання «Старш. 
вчитель». Діє «Клуб любителів 
природи» (кер. С.М. Лахтіонова). 
Директори: Н.О. Вадзінська (1940 
роки), К.І. Барон (1959-1960), М.А. 
Бевз (до 1961), Г.А. Натолочний 
(до 1964), П.С. Пацков (до 1965), 
О.Ф. Коваленко (до 1968), А.Н. 
Погорєлов (до 1970), Н.А. Голуб 
(1970-1972), І.М. Войтенко (1973), 
В.С. Ілляшенко (до 1979), О.В. 
Криворучко (1980), В.І. Михайлен- 
ко (1980-1931), Л.В. Дорофєєва (до 
1983), Ф.І. Бутенко (до 1984), В.О. 
Золотов (до 2002), Л.Л. Петренко 
(2002-2010). - 
«ИОСИПІВСЬКИЙ» -- рад- 
госп. Організований Одес. трестом 
овоче-молочних р-пів на базі Одес. 
овочево-дослідної станції с. Йо- 
сипівка. Мав овочево-молочний 
напрямок. З 04.07.1996 став КСІЇ 
«Йосипівський». Після  розпаю- 
вання землі (2690 га, видано 600 
державних актів на землю) госп- 
во ліквідували (2000). Основними 
орендаторами землі стали СТОВ 
«Ленінталь» (орендують у 319 чо- 
ловік) та СФГ «Трітікум» (79 орен- 
додавців), більше як 110 чоловік 

обробляють землю одноосібно. 
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КАЛАГЛІЙСЬКА ВОЛОСТЬ -- 
адмін. одиниця Одес. повіту, центр - 
с.Калаглія. На 1396 - площа 241,8 кв. 

верст, 1211 дворів 1 6261 мешканець; 
православна церква, школа, 9 лавок, 
3 винних погреби. Дільниця нагляда- 

ча м.Овідіополя. Третя Земська діль- 

ниця. Церкви в сс. Олександрівка, 
Калаглія, Роксолани. До повітового 
міста Одеси 45 верст, земська поштова 
станція і пароплавний причал Овідіо- 
поль - за 7 верст. Волость охоплювала 
села Калаглія, Роксолани, Олексан- 

дрівка (Арнаутівка) та хутори: Андрі- 
анівка (Грибівка), Барабой, Бугаз 
(Кароліно), Бугове, Біляївка (Любо- 
мила), Дальницький, Інглезі, Кала- 
глійська Коса, Санжійка, Скарлато, 

Терновий (Інгістов), Томашків, Цер- 
ковний, Чаусів, Чубаївка (Чудаївка). 
На 1916 - 5462 мешканці. 
КАЛАГЛІИСЬКА СВЯТО-МИ- 
КОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА. Перша 
церква «із хмизу та саману» існува- 
ла тут не пізніше 1787, відновлена 
у 1790-1791 при священику Стефа- 
ні Білогородському (нар. у Хотині, 

«нації волоської»). Перша кам'яна 
церква постала 1803. На 1312 вона 
мала 33 дес. землі; парафіяни - мол- 
довани й українці; у «церкві срібний, 
позолочений посуд і ризниця; старо- 
ста Афанасій Захарів». У 1794-1812 
священики: Стефан Крижанівський, 
Данило Барановський, Йосип Гай- 
драбуров; дяк Іван Карауш. Пізніше 
священики: А.С.Диконський (1330- 
ті), М.Л.Номікосов (1890-ті). Будівлю, 
яка є тепер, споруджено у 1902. Це 
пам'ятка архітектури місцевого зна- 
чення. На 1906 мала 120 дес. землі, 

до парафії належало 3196 осіб (2177 
українців 1 1019 молдован), при цьому 
19 парафіян (всі українці) мешкали у 
німецьких колоніях Олексіївка 1 Во- 

лодимирівка. Тут правив Федір Іва- 
нович Стратонович (з 1395, жалуван- 
ня 73 руб. 40 коп. на рік, 40 років, мав 
7 дітей). Псаломщики Г.М.Кривойкін 
і О.Г.Присяженко, який був вчите- 
лем співів у школі. Діяла у 1941-1944 
(священики Микола Демидовський, 
Яким Калін, Терентій Раду, псалом- 

щики Георгій Білоус, Йосип Шевчук, 
півчий Іон Савеюк, староста Василь 
Шестопалов). Служба відновилася 
після реєстрації 29.11.1999 релігійної 
громади Миколаївки І (Калаглії). Хра- 
мове свято 22 травня. 
КАЛАГЛІИЙСЬКА ЦЕРКОВНО- 
ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА. Від- 
крита 1865 на кошти громади у бу- 
динку під комишевим дахом, де меш- 
кав і вчитель. Дерев'яна підлога була 

тільки в одній класній кімнаті. Школа 
вміщувала 20 учнів, 1374 потребувала 



ремонту 1 нових парт. З 1378 - сільське 
початкове народне училище (земська 
початкова школа). 1887 на її утриман- 
ня земство виділило 134 руб., громада 
245 руб. Опікун школи - Ф.К. Ма- 
лаховський; законовчитель -- диякон 
Ф.І. Станкевич, вчитель -- А.Ф. Бєляєв 

(закінчив Новобузьку вчит. семінарію, 
платня 400 руб.). 1891 земство виді- 
лило 460 руб., громада 102 руб. Того 
року навчалося 75 учнів (63 хлопчики 
1 12 дівчаток). Опікун і вчитель були 
ті самі, законовчитель - священик 

МА. Номікосов (отримував 40 коп. за 
урок). 1899 школу віднесено до П ка- 
тегорії - «добрі школи» Херсон. губ. 
1900 кращим законовчителем Хер- 
сон. губ. визнано священика Федора 
Стратоновича, а кращим майстром 
навчально-виховної роботи - вчи- 
тельку Євдокію Ламузакі. 
КАЛАГЛІЙСЬКА ШКОЛА - за- 
гальноосвітній навч. заклад І-ПІ ст-нів 
з денним навчанням. У 2010 було 175 
учнів і працювало 22 вчителя. Зван- 
ня «Вчитель-методист» має М.Г. Ка- 
ранфілов, а 11 - «Старший вчитель». 
З 1920 існувала як трудова школа. В 
1935 к-п «Іскра» збудував нову дво- 
поверхову школу. Крім дітей Кала- 
глії, в ній здобували неповну середню 
освіту діти з Коси (Миколаївки) і 
Францфельда. Теперішнє приміщен- 
ня постало 1975. З 1970 по 1979 тут 
працювала «Засл. вчитель РРФСР» 
А.С. Мальцева (франц. мова). Дирек- 
тори: І.П. Тучев (1930-ті), П.С. Жи- 
вилко (1967-1975), В.А. Лабуш (до 
1977), І.П. Демченко (до 1982), О.П. 
Марченко (до 1934), М.П. Ликов (до 
1997), І.І. Дечев (до 2002), С.Я. Вар- 
холяк (з 2002). М 
КАЛАГЛІИСЬКОЇ КОСИ хуто- 
ри. Поселення кінця ХМПІ - почат- 
ку ХХ ст. Розташовувались уздовж 
Карагольської затоки 1 Дністр. ли- 
ману в межах сучасної Миколаївки. 

Виникло як рибальське поселення у 
1790-1791 (6 сімей козаків). А. Голо- 
ватий налагодив тут великий проми- 
сел: рибу в'ялили, коптили, солили, 

а також виготовляли ікру (див. Ри- 
бальство Дністрове). У «Відомості» 

Чорномор. козацького війська 1792 
зазначено, що «неводи на Білгород- 
ському лимані поблизу Миколаївки» 
мали: осавул і поручик Федір Бурнус 
(20 чол.), Максим Назаріїв Кирсанов 
(4 чол.), прем'єр-майор Давид Білий 
(13 чол.) 1 Скульський. На картах по- 
чатку ХІХ ст. поселення позначено 
як «Слобода Рибальська» (карти 25в, 
26-27). 1892 на хуторах Калаглійської 
Коси 108 дворів - 604 особи, з них: 39 
міщанських (210 осіб), 61 селянський 
(351 особа), І госп-во безземельних (2 
особи), іноземних підданих - 4 особи, 
євреїв - 4 особи; худоби: 96 коней, 92 
корів 1 телят, 30 биків, 34 свиней. На- 

селення ділилося на: хліборобів - 23 
дворів (167 осіб), рибалок - 2 двори 
(15 осіб), торгівців - 2 двори (4 осо- 
би). Тут також діяли 2 бакалійні лав- 
ки, винний погріб 1 лавка. 
КАЛАГЛІЯ (Калаглея до 01.02.1945; 
Миколаївка І, з 2001 - Калаглія) - 
село, центр сільради. Розташоване в 
західній частині Овід. р-ну, на ліво- 
му березі Дністр. лиману. Відстань 
до райцентру 9 км. Загальна площа 
земель сільради 6799 га. Площа на- 
селеного пункту 452,2 га. Населення 
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1735 осіб. Територія ради межує на 
півночі з Миколаїв., на сході - з До- 
броол. сільрадами, на півдні та захо- 
ді - з Овід. селрадою, а з південного 
заходу обмежена Дністр. лиманом. 
Вперше згадується 1784 у скарзі ігу- 
мена Березунського монастиря (Мол- 
дова) Паїсія на задунайських козаків, 
що пограбували рибалок біля «Кала- 
глеї». Із 1790 тут мешкали переселе- 
ні з Аджидера молдовани (32 сім'ї) і 
козаки Чорномор. війська (4 сім'ї). 
На 1792 - 33 дв. 168 осіб (123 мол- 
дован, 32 українських козаків і 13 ві- 
рмен). 1792 державне поселення, на 
1793 - 26 дворів (168 осіб). Парафія 
церкви Св. Миколи. З другої пол. ХІХ 
ст. волосний центр. На 1896 - 474 
двори 1 2305 мешканців; 9 крамниць, 
6 винних погрібців і лавок, церква і 
церковно-парафіяльна школа (1859- 
1360). Центр повстання 1920. У 
1926-1929 створено кілька с.-г. ар- 
тілей 1 ТСОЗи, об'єднані в к-пи «Їс- 

кра» 1 «ПІ інтернаціонал». Під час 
оборони Одеси - тил 25 Чапаєв- 
ської дивізії. 15.09.194| окуповане 
румунськими військами; визволене 
12.04.1944 частинами 8 гв. армії. В 
останні дні окупації в селі розстріля- 

ли понад 30 мирних жителів, за ввесь 
період - 166. До Німеччини вивезли 
понад 57 осіб. На фронтах воювало 
106 чол., 54 загинули, 52 нагородже- 

ні орденами і медалями СРСР. Після 

війни тут діяв відновлений к-п «Іс- 
кра» (з 1967 - ім.50-річчя Велико- 
го Жовтня). Спеціалізувався на зер- 
нових культурах. На 1976 за к-пом 
закріплено 3671 га с.-г. угідь, у т.ч. 
3651 га орних земель. 50 колгоспни- 
ків нагороджені орденами і медаля- 
ми. Орден Жовтневої революції мав 
бригадир Г.Ф.Білий. У селі розмісти- 
лися СП, клуб на 600 місць, бібліо- 
тека, амбулаторія, дитсадок, відділок 

зв'язку, їдальня, магазини. Після ре- 

формування к-пу створена низка с.-г. 
товариств. 29.11.1999 зареєстровано 
громаду Свято-Миколаївської церк- 

ви. На території сільради є кілька 
курганів, деякі з них (на північ Від 
села) мають значні розміри. Експе- 
диція Інституту археології дослідила 
два курганні насипи (1968-1969 -- 
М.М. Шмаглій та І.Т. Черняков). В.І. 
Гошкевич 1897 зібрав легенди про 

заховані в Калаглії скарби (у трьох 
місцях по урвищах), але нічого там 
не знайшлося. 
ко мно нсмю Марк (Макс) 

Зіновійо- 
вич (нар. 25. 
08.1933, Одеса) - 
виробничник. 
Закінчив Мос- 
ков. ін-т меха- 
нізації та елек- 
трифікації с.-г. 
(1959). Працю- 
вав інженером 
в Овід. райсіль- 

госптехніці (1959-1961), був раціо- 
налізатором. Надалі в к-пі ім. Дзер- 
жинського:  інженер-механізатор 
тваринництва (1961-1962), гол. 
інженер (1962-1984), заст. гол. у 
впровадженні досягнень науки 
(1984-1990). Госп-во стало базо- 
вим для механізації тваринництва 
та рільництва в області: збудували 
центр. машинний двір і майстер- 
ню; на фермі ВРХ Хо» 2 - кормоцех 
і кормопровід з центр. пунктом ке- 
рування. Учасник ВДНГ України 
та СРСР. Очолив госпрозрахунко- 
вий підрозділ тракторної бригади 
Мо3 (1990-1993), інженер у справі 
газифікації ЗАТ «Україна» (з 1993). 
Був депутатом Овід. селради (1964- 
1974). Нагородж. медаллю «За тру- 
дову доблесть» (1981), медалями, 

почесними грамотами, золотим 
іменним годинником (1976). 
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КАМ'ЯНІ ХРЕСТИ. Намогиль- 
ні пам'ятники на похованнях кінця 
ХМПІ - перш. чверті ХХ ст. Зустріча- 
ються на багатьох кладовищах Овід. 
р-ну (крім колишніх німецьких кол.). 
Типологічно дуже різноманітні, най- 
раніші (лапчасті) збереглися з часів 
перебування тут Чорномор. козаць- 
кого війська. Вперше один з таких 
хрестів з написом наприкінці ХІХ 
ст. описав В.І. Гошкевич на березі 
р.Дальник, поблизу хутора Бара- 
баяні (один з х.Болгарка). Перева- 
жають пізніші хрести, які належать 
міщанам і селянам. Є цінним джере- 
лом для вивчення історії краю. Най- 
цікавіші з них: у Прилиманському 
(священика А. Воєвського і купців 
Манго), в Овідіополі (іконописця Ф. 
Дужана), в Грибівці (див. Грибівки 
кладовище) та їн. Потребують об- 
ліку Й охорони як пам'ятки історії і 
культури. Досліджені І.В. Сапожни- 
ковим 1994-1997. 
Сапожников І.В. Кам'яні хрести Степо- 
вої України. - Одеса, 1997. 

КАПЛУН Валентина Іванівна 
и (нар. 15.07.1952, 

Роздільна 
Одес. обл.) - 
педагог. Після 
школи - вчи- 
телька фізкуль- 
тури Кучурган. 
СШ (1969), За- 

й кінчила хіміко- 
4 біол. ф-т Ти- 

МУ расп. пед. ін-ту 
їм. Шевченка (1977), вчителювала, з 
1979 - дир. Таїров. СШ. Має квалі- 
фікацію «Спеціаліст вищої категорії» 
та звання «Вчитель-методист» (2001). 
Була депутатом Таїров. селищної та 
Овід. районної рад. Нагородж. відзна- 
кою «Відмінник освіти України» (1992). 
Номінант районної програми «Людина 
року Овідіопольщини-2000». 

КАПУСТЕНКО Григорій Андрі- 
йович (нар. 
25:02:1925. 
Криве Озеро 
Микол. обл.) - 
передовик ви- 
робництва. За- 
кінчив Одес. 
юрид. школу 
(1952),  Доне- 
цький навчаль- 
ний комбінат 

(1963). Учасник ВВВ. Курсант Ке- 
меров. піхотного уч-ща (1943-1944), 
помічник ком. взводу розвідки 967- 
го механ. полку 3-ї гв. армії І-го Укр. 
фронту. Брав участь у боях за визво- 
лення України, Білорусі, Польщі. На 
Сандомирському плацдармі важко 
поранений. Після шпиталю - стар- 
шина роти 1200 мм мінометів на П 
Білор. фронті (з березня 1945). Ві- 
йну закінчив у Шевіні (Німеччина). 
Демобілізувавшись, працював заст. і 
керівн. Кривоозерської райзаготкон- 
тори (1950-1953). З 1954 проживає в 
Овідіополі. Служив в органах МВС 
(1953-1961). Столяр, нач. пожежної 
команди Овід. «Міжколгоспбуду» 
(1961-1967), старш. електромеханік 
Овід. машинолічильної станції (1967- 
1978), електромеханік Ілліч. судноре- 
монтного заводу (1978-1996). Подав 6 
раціоналізаторських пропозицій. На- 
городж. орденами Червоного прапо- 
ра, Вітчизняної війни І ст-ня, Богдана 

Хмельницького (1999), медаллю «За 

перемогу над Німеччиною» (1945), 
грамотами. 
КАРАНФІЛОВИ - рід селян-влас- 
ників, вільних матросів та міщан, що 

мешкали в краї з кінця ХМПІ ст. Пріз- 
вище скоріш за все тюркомовного по- 
ходження. Відоме у Сербії й Болгарії. 
У вірменській антропонімії чоловіче 
їм'я «Каранфіл» було жіночим і зна- 
чило «гвоздика», а в гагаузькій мові 
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- було чоловічим. 
| У нашому краї 
початок роду по- 
клали  поселяни 
Марія Каранфі- 

ьо ла (пом. 12.1802, 
Ми маючи1і20 років; 

так в Метричній 
книзі) та Георгій 
Каранфілов 
(пом. 07.01.1799, 
мав вік 96 років); 
обоє | мешкали 

Нв с. Калаглія, 

| але час їх пере- 
селення до села 
невідомий. 1799 

тут згадується 
також Олена Ка- 
ранфілова. Діти 
Георгія: Василь, 
Філіп | (Пилип), 
Олексій. Із них 
Шилип Георгійо- 
вич у 1814 був 

старостою парафії Калаглійської 
Свято-Миколаївської церкви. Від 

дружини Уляни мав сина Григорія 
13.01.1304, Калаглія) 1 доньку Анас- 
тасію (01.01.1311, Калаглія). Другий 
його син -- Матвій Пилипович служив 
канцеляристом у державних устано- 
вах 1 1836 вийшов у відставку. Василь 
Григорович з дружиною Митрофа- 
нією мали близнят: Пантелеймона й 
Марфу (28.05.1804), а також Микиту, 
що став засновником Овід. гілки роду: 
1834 разом з дружиною Килиною за- 
мешкав в Овідіополі й набув статусу 
міщанина. Олексій Григорович мав 
сина Марка (07.03.1811, Калаглія) та 
ін. дітей. З роду Каранфілових ви- 
йшли Антін Ілліч (Овід. міський голо- 
ва у 1391), Михайло Захарович (ста- 
роста Овід. міської управи) та його 
рідний брат Ілларіон Захарович (член 
Овід. міської управи) у 1911. Під час 

Сім'я Каранфілова 

П.І. 1914 р. 

Першої світової війни представники 
родини жертвували кошти та речі на 
потребу фронту й біженців. Найряс- 
нішою була родинна гілка в Калаглії. 
На початку 1920-х в тут мешкали Фе- 
дір Мефодійович, Яків Пантелейович, 
Федір 1 Андрій Васильовичі; Сава, 
Микита 1 Ксенія Пилиповичі та ін. 
1931 в селі був розкуркулений Петро 
Іванович Каранфілов (55 років), що 
мав дружину Ірину, дочок Килину (13 
років) й Олену (13 років) та сина Ми- 
хайла (9 років). 27.08.1937 був репре- 
сований Митрофан Ларіонович (1904 
р.н. Овідіополь). Серед захисників 
Одеси у 1941 були Григорій Пилипо- 
вич, Петро Терентійович (16.01.1911 -- 
08.04.1942, концтабір ХУП-А Кай- 
зенштайбрух), Григорій Кирилович 
(1909 - 10.10.1941 пропав безвісти). 
В роки ВВВ з родини Каранфілових 
загинули: рядовий 47 гв. СД Іван 
Григорович (1920 р.н., Овідіополь - 
13.07.1944, стан. Мощена, Волинська 

обл.); кавалерист 1383 кавполку 30 
кавдивізії Кирило Федорович (13895, 

Калаглія - 20.04.1945, Моравія), чер- 
воноармієць 337 СД Микита Степано- 
вич (1906, Калаглія - 21.12.1944, Багі, 
Словаччина), молод. сержант 316 СД 
Микола Єфремович (1925, Калаглія - 
23.03.1945, Неметкулаш, Угорщина), 
червоноармієць 79 гв. СД МиколаКар- 
пович (1913, Калаглія - 14.05.1944), 
гв. рядовий 74 гв. СД Митрофан Іва- 
нович (1901, Грибівка - 18.05.1944, 
Шерпени, Молдова), рядовий 79 гв. 

СД Василь Семенович (1923, Овіді- 

ополь - 14.01.1945), червоноармієць 

380 СД Іван Кирилович (1926, Кала- 
глія - 17.02.1945, Репніц, Польша), ст. 

сержант 135 танк. бр. Петро Самій- 
лович (1923, Калаглія - 27.01.1945, 
Петенд, Угорщина), Володимир Сер- 
гійович (1926, Овідіополь - 06.1945, 

Гросвальден, Німеччина), Петро Лу- 
пович (1901, Калаглія - 07.1943 про- 
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пав безвісти), Дмитро Леонтійович 
(1904, Овідіополь - 07.1944), лейт. 
610 радіовідділення 229 СД Мико- 
ла Федорович (1917 - 12.1941) та ін. 
Сьогодні представники роду Каранфі- 
лових мешкають, крім Калаглії, в Ові- 
діополі та інших населених пунктах 
району, в Одес. обл., а також за меж- 
ами України. 
КАРАГОЛЬ  (Гараголь,  Дара- 
доль) - затока Дністр. лиману при 
гирлі Дністра. Назва походить від 

тюркс. бага-є0і - «чорне озеро». На 
березі затоки двоє сіл Овід. р-ну - 
Надлиманське і Миколаївка. 
КАРИШКОВСЬКИЙ Петро 

Иосипович 
| (12.03.1921, 
Одеса - 06.03. 
1988, там са- 

мо) - історик, 
нумізмат.  За- 

| кінчив іст. ф-т 
Одес. ун-ту 
(1945), З 1946 -- 
викладач цьо- 
го ф-ту. За- 

хистив канд. (1951) та док. (1969) 
дисертації. Зав. кафедрою історії 
стародавнього світу 1 середніх ві- 
ків (з 1963), професор. Член пре- 
зидії обл. Тов-ва охорони пам'яток 
історії та культури, Одес. археол. 
тов-ва, лектор товариства «Знання», 
член-кореспондент Німецького ар- 
хеол. ін-ту (1981) і Нью-Йоркського 
нумізмат. тов-ва. Сфера наукових 
інтересів: історія середніх віків, ну- 
мізматика й епіграфіка античного 
Причорномор'я. Поставив крапку в 
дискусії про розташування Ніконія. 
Написав майже 170 наукових праць. 
КАРОЛІНО-БУГАЗ - курорт. Ліку- 
вальний заклад 1 кліматично-ку- 
рортна станція. Почав діяти 1897- 
1398 завдяки К.М. Новосельському -- 
синові одеського градоначальника 

«Курорт 
сна яна о УНИЗ 

М.О. Новосельського (1867-1878) 
(помер 1398). Землю для курорту 
придбали в родини Інгістових. Від- 
почивальники і хворі мешкали тут 
у 30 будиночках. Лікування перед- 
бачало: морські, лиманно-соляні і 
прісні купання, грязеві, солеропні й 
сонячні ванни, вживання кумису, ке- 

фіру й винограду. На землях курорту 
розчистили виноградники 1 насади- 
ли парк, налагодили регулярне спо- 
лучення з Одесою й Аккерманом. 
Сюди можна було дістатися паропла- 
вом «Тургенєв», що виходив з Одеси 
о 3.00 і прибував до Бугазу о 10.30,а 
між Бугазом і Аккерманом курсува- 
ла яхта «Константин». Ефективність 
тутешнього лікування високо оцінив 
шведський професор В.Геттен. 
КАРОЛІНО-БУГАЗ (із 1945 За- 
тока, а 13.10.1990 - знову Кароліно- 
Бугаз) - село, центр сільради. Розта- 
шоване в південній частині Овід. р-ну, 
вздовж узбережжя Чорного моря 1 
Дністр. лиману. Відстань до райцен- 
тру 19 км. Населення 2059 осіб. Пло- 
ща земель сільради 1447,9 га. Площа 
населеного пункту 468 га. Територія 
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План Кароліно-Бугазу. 1898 р. 

ради межує на півночі з Роксол., на 
сході з Дальн. сільрадами. Історію 
хутора до поч. ХІХ ст. див. у статті 
Бугаз. Другу назву «Кароліно» хутір 
дістав (бл. 1824) од імени Кароль 
(Мархоцький). Уперше «Кароліно» 
позначено на «Карті західного берега 
Чорного моря від Одеси до мису Ка- 
ліакри» кап. Є.П. Манганарі (скла- 
дена 1325-1934, вийшла 1841). За 
переписом 1358 на Бугазі - 112 осіб 
(61 чол. 151 жін.). На 1996: 41 двір 192 
мешканці (97 чол. 1 95 жін.), соляний 
промисел (див. Кароліно-Бугазький 
соляний промисел). У 1897 тут від- 
крито курорт (див. Кароліно-Бугаз, 
курорт). Під час Першої світової ві- 
йни (1916) до нього проклали заліз- 
ничну гілку з Одеси. 1930 в селі ство- 
рили к-п «Червоний прикордонник» 
(36 госп-в). Село окуповане румунами 
17.09.1941, визволене частинами 8 гв. 

армії 14.04.1944. Після війни відно- 
вив роботу к-п, який 1951 увійшов до 
складу к-пу ім. Леніна. На 1965 на- 

селення 615 осіб, 713 дворів. Збудова- 
ні школа-інтернат (1964), СШ (1988), 
багатоповерхові будинки (1980-ті). 
25.05.1994 зареєстровано громаду 
Свято-Миколаївської церкви. Відоме 
низкою археологічних пам'яток. У 
1791 Ф.П. де Волан бачив тут руїни 
грецького міста Бухаза-Ахілея, части- 
на яких містилася на Бугазькій косі, 
а частина на узвишші. Про нього в 
кінці ХІХ ст. писав і В.М. Ястребов. 
Ф.О.Струве повідомив прознайдений 
у піщаному пагорбі еллінський на- 
пис. На землях сільради відомо кіль- 
ка курганів. Досліджені: на північ від 
села (1895, Й.К. Суручан), 3 кургани 
по обидва боки дороги на Роксолани 
(1973, А.Г. Загинайло), один у селі 
(1978, В.Г. Петренко), 4 невеликі на- 
сипи на північний схід від села (1985, 
І.Т. Черняков, О.М. Дзиговський, І.В. 
Сапожников). Крім того, на високо- 

му березі Дністр. лиману відоме посе- 
лення пізньої бронзи (відкрите 1961 
Г.О. Дзис-Райко). 
КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА САНА- 
ТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ - 
загальноосвітній навч. заклад І-П 
ст-нів для дітей з малими та затуха- 
ючими формами туберкульозу, кому- 
нальний заклад Одес. облради. До 
1991 -- Затоцька школа-інтернат. Буд- 
во розпочалось у 1962, навч. корпус 
став до ладу 1964, спальний - 1965. 
Навчання розпочалося 24.09.1964. 
За парти сіло 350 учнів, у т.ч. і міс- 
цеві діти, оскільки іншої школи (до 
1933) в селі не було. У 1999 реор- 
ганізовано систему формування ди- 
тячих груп: більшість із них стали 
різновіковими - з огляду на родинні 
зв'язки дітей, що приїздять сюди з 
усієї Одещини. В закладі добре роз- 
винене дитяче самоврядування. Го- 
ловна його потуга - дитяча ескадра 
«Надія». Вона має власні прапор, 
гімн та «адмірала». До неї входить 9 
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екіпажів (виховних груп). Найвищим 
органом влади є «адміралтейство». 
Школа працює за кабінетною систе- 
мою, в ній діють краєзнавчий музей 
та музей історії закладу. За 46 років 
існування її закінчило понад тися- 
чу дітей. За сучасними санітарними 
вимогами заклад розрахований на 
114 дітей. У ньому 111 працівників, 
у т.ч. 18 вчителів і 13 вихователів. З 
дня відкриття тут - вихователь Н.В. 

Бурлаченко 1 вчитель А.І. Майстрен- 
ко (засновник краєзнавчого музею). 
Вчителі вищої категорії Н.Г. Гус- 
листа 1 Н.В. Железкова. Директори: 
О.П. Ленський (1962-1966), С.Ю. 
Ружицький (до 1976), М.І. Грабовий 
(до 1982), А.П. Карпов (1982-1987, 
1992-1996), Р.Й. Матеяк (1987-1992), 
К.І. Кувшинов (з 1996). 
КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА  ШКО- 
ЛА - загальноосвітній навч. заклад І-ПІ 
ст-нів з денним та індивідуальним ве- 
чірнім навчанням. Стала до ладу 1988. 
Сьогодні тут 206 учнів 1 24 педагоги, 
14 з яких мають кваліфікацію «Спеціа- 
ліст вищої категорії» та звання «Стар- 
ший вчитель», І - звання «Вчитель- 

методист» (В.В. Аксельруд). Одна з 
перших шкіл р-ну, що вклала угоду 
про співпрацю з Одес. політехнічним 
ін-том. Працює шкільна обсерваторія. 
Директори: Р.І. Нікітенко (1987-2002), 
А.П. Хоперія (з 2002). б 
КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ  СО- 
ЛЯНИЙ ПРОМИСЕЛ. Діяв на 
о. Бугаз поблизу х. Кароліна. Виник 
1368, коли власник землі М.М. Ін- 

гістов передав в оренду на 25 років 
ділянку узбережжя площею 71 дес. 
Невдовзі він спродав своє право на 
орендну плату за промисел від купців 
К.І. Леоніді 1 О.Х. Тамбунова євреєві 
з Маяк Г. Гольдману. Влітку того року 
промисел оглянув помічник нагляда- 
ча округу за акцизним збором Хер- 
сон. губ. чиновник Ярошенко. Видо- 

Карта др. пол. ХІХ ст. 

буток солі становив 3265 (1868) пудів 
1 24803 (1369). Вартість добутої солі 
для промисловців становила 36 коп. 
Тобто: акциз із пуда 30 коп., серед- 
ні витрати - 2 коп., середній зиск - 4 
коп. Отже пуд солі продавався на гурт 
за 36-40 коп. 1 навіть 50 коп. срібл., аз 
перевозом середня ціна товару зроста- 
ла навіть до 1 руб. 20 коп. Роздрібний 
продаж збільшувався ще на 10-2590. 
1896 року 18 робітників промислу зі- 
брали 30000 пудів на суму 1050 руб. 
Соляний сезон розпочинався з дру- 
гої половини липня, а за холодного 
літа - на початку серпня і закінчував- 
ся в жовтні-листопаді. Сам промисел 
складався з дуже розгалуженої систе- 
ми чеків зі шлюзами, в яких соляний 

розчин (рапа або тузлук) проходила 
кілька стадій очищення (випадання в 
осад і випаровування на сонці та ві- 
трі). Промисел на Бугазі припинив 
своє існування після відкриття тут ку- 
рорту (див. Кароліно-Бугаз, курорт). 
Подібний промисел існував на почат- 
ку ХХ ст. поблизу Ксеніївки в долині 
Сухого лиману (за 2,6 км на північ 
від села), але поки що точних даних 
про нього нема. Сіль використовува- 
ли для місцевих потреб, а також виво- 
зили у внутрішні губернії Рос. імперії 
сухопутним 1 морським шляхами. 
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КАРПОВ Анатолій Євгенович 
(нар.23.05.1951, 
Златоуст) -- ша- 
хіст,  громад- 
ський діяч. За- 
кінчив економ. 
ф-т Ленінград. 
ун-ту (1978). 
Чемпіон світу 
серед юнаків 
(1969), чемпі- 
он РФ, здобув 
звання грос- 

мейстера (1970). Дванадцятий чемпі- 
он світу (1975). З 1973 був у Ленін- 
град. держ. ун-ті молодш. і старш. 
науков. працівником. Президент Між- 
нар. асоціації фондів миру (з 1982). 
Засновник 1 керівник ТОВ «Петро- 
мир» (з 1999), Член Президентської 
Ради з питань культурі (з 2004). Пре- 
зидент Російського екологіч. фонду 
«ТЕХЕКО» (з 2007). Не раз бував у 
районі: відкривав в Овідіополі шахо- 
вий клуб, готувався до матчів за зван- 
ня чемпіона світу і матчу з Бобі Фіше- 
ром (1974). 
КАСАП рон Іванович (нар. 

13.08.1951, Каль- 
" чево Болград. 
р-ну Одес. обл.)- 
"спортсмен, 

тренер. Вправ- 
ляє боротьбу 
самбо і дзюдо з 
1969. Майстер 

. | спорту міжнар. 
М РУ класу (1977). 

ІРА Перший  тре- 
нер - А.А. Полукаров. Досягнення: 
володар Кубка світу з самбо (1977), 
срібний призер Чемпіонату СРСР з 
самбо (1976), переможець Чемпіона- 
ту СРСР з самбо (1977), бронзовий 
призер Спартакіади СРСР з самбо 
1979), чемпіон Європи з дзюдо се- 
ред ветеранів (2006). З 1973 входив 

до складу збірної України, 1975-1981 
був у складі збірної СРСР, у 1979 був 
зарахований до складу Олімп. збірної 
команди СРСР з дзюдо. Тренер Овід. 
ДЮСШ 21 (з 2006). Нагородж. по- 
чесними грамотами. 
КАТАЄВ Валентин Петрович 

(28.01.1897, 
О де са 
- 12.04. 
1986, Мо- 
сква) - пись- 
менник. 

- Герой Соц. 
- праці (1974), 

лауреат Сталінської премії (1946). 
Син одеського вчителя, брат письмен- 
ника Є.Петрова. Середню освіту здо- 
був в одній із Одес. гімназій. З 1906 
почав писати вірші. Добровольцем 
пішов на Першу Світову війну, а під 
час громадянської служив у Черво- 
ній армії (1919). З 1921 працював у 
Харкові, а з 1922 - у Москві. В 1930-х 
написав більшу частину своїх рома- 
нів. Особливий успіх мала повість 
«Біліє парус одинокий». Під час ВВВ 
-- кореспондент газет «Правди», «Чер- 
воної зірки» і Совінформбюро; напи- 
сав книжки «Військові оповідання» 
(1942), «Син полку» (1945). Після 
смерті Й. Сталіна став членом КПРС, 
видав кілька творів про вождів партії. 
Був гол. ред. журналу «Юність», дав 
змогу друкуватися більшості молодих 
письменників періоду хрущовської 
«відлиги». У книзі «Біліє парус оди- 
нокий» В. Катаєв подав описи краю з 
часів революції 1905, згадав про Ові- 
діополь, Кароліно-Бугаз, Диністр. 
лиман та шляхи пересування до Ові- 
діополя (морський і сухопутний). 
«КАТРАН» - завод, відкрите акціо- 
нерне тов-тво. Розміщений в Овідо- 
полі. Один з найбільших виробників 
устаткування, для пакетування, дро- 
блення та утилізації різного виду не- 
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металевих відходів, устаткування для 
виготовлення метало- 1 кріпильних ви- 
робів, малогабаритних штампуваль- 
них та запресувальніх пресів тощо. 
Випускає вертикальні гідравлічні па- 
кетувальні преси «Б3115 МІНІ», «БА 
3121 КЛАСТК», «Б3118 МІДІ», «Міпі- 

Ореп», «Міді-Ореп»; вертикальні Гі- 
дравлічні двокамерні пакетувальні 
преси; дробарки для пластмаси «ДІЇ- 
2.00», подрібнювачі паперу і картону 
«ПЗМ-1», автоматизований комплекс 

«АКБЗ3522.31 ПІТОН; прес горизон- 
тальний гідравлічний пакетувальний 
«ПГП-1734  ПІТОН-2».  Поставляє 
продукцію на ринки України, Білору- 
сі, РФ, аз 2007 до Болгарії. 17.05.2007 
вперше в Україні на території заводу 
ВАТ «Катран» разом з великим агро- 
технічним магазином «БАМ України» 
успішно проведено випробування 
складеної з комплектуючих вузлів 
(Китай) самохідної вдавлювальної ма- 
шини «72У 77240», що не має аналогів у 
країнах СНД. На відміну від звичай- 
них машин, но вдавлюють у грунт 

ти 7-3 паль  за- 
вдовжки 11 мза 
зміну, описана 

| машина  вдав- 

лює 4-5 паль 
за І год. з на- 
вантаженням 
близько 250 
тонн. На почат- 
ку 1990-х діяв 
якзаводковаль- 
сько-пресових 

автоматів, перший його комплекс від- 
крили у березні 1975 (з наступного 
року мав цехи: механічний, зварних 
конструкцій і нестандартного устатку- 
вання). Виробляв деталі й обладнання 
для потужних ковальсько-пресових 
автоматів, тут складали окремі вузли 
й агрегати з 4-5 тис. деталей. З 1991 
простоювали раніше замовлені, але 
не викуплені холодно-висадний авто- 
мат і цвяхова машина, потрібні для 
виробництва пресів-пакетувальників 
вторинної сировини (картону, папе- 
ру, поліетиленових пляшок), а також 

зернодробарок і транспортерів. Якщо 
у 1980-х працювало близько 800 чол., 
то на 2006 всього 16. Директори: АЛ. 
Лінкар (2006), Б.М. Карпенко (2007), 
О.Г. Христіановський (на 2010). 
КАХОВСЬКИЙ Василь Васи- 

льович (1738- 
1794) - ген.-ма- 
йор, статський 
радник; прави- 
тель Тавр. обл. 
(1786-1788) 1 
Катериносл. 
намісництва 
(24.09.1788- 

| 1794). Походив 

| з  українсько- 
і польського 

роду Нечуїв (Нечуй- Каховський). Ке- 
рував справами на півдні України 
після смерті Г. Потьомкіна, зокрема 
межуванням та адміністративним об- 
лаштуванням Очаківської області, а 
також складанням Атласу цих земель. 
Катерина П зобов'язала його створи- 
ти умови для буд-ва фортець і міст. У 
червні 1792 прибув до Аджидера, де 
позначив місця для кам'яних будинків. 
Для нагляду за буд-вом виписав із Яс 
трьох майстрів («біломорських» гре- 
ків) та скерував їх до Аджидера, Ха- 
джибея 1 Ягорлика. За його наказом 
20.09.1792 граф І.М. Толстой відрядив 

"УАзроо 



для буд-ва Аджидерської фортеці 160 
вояків. Похований у Катеринославі 
(суч. Дніпропетровську). 
КЕОСЬЯН Євген Саркісович 

(нар.20.03.1935, 
Борове Старо- 
жев. р-ну Комі 
АРСР)- органі- 
затор виробни- 
цтва. Батьки -- 
репресовані 
із | Джанкойс. 
р-ну Криму. З 
1946 - мешка- 

. нець Овід. р-ну. 
Закінчив Одес. кооперативний тех-м 
(1954), працював товарознавцем у 
Бердичеві. Служив на Тихоокеансько- 
му флоті (1954-1957). Працював у 
робкоопі ім. Чапаєва: зав складом, зав. 
чайною, заст. голови (1959-1967), на- 

решті став гол. кооперативу (1968), а 
1969-1987 очолював Овід. райспожив- 
спілку. За ці роки виникла ціла мере- 
жа закладів: хлібозавод, центральний 
універмаг, контора, магазини по се- 
лах району тощо. Потім був заст. гол. 
к-пу ім.50-ліття Великого Жовтня 
(1937), нач. ЖКО заводу ковальсько- 
пресових автоматів (1989), інспекто- 
ром, нач. відділу Овід. податкової ін- 
спекції (1990-1998). Депутат райради 
чотирьох скликань. Нагородж. меда- 
лями і грамотами. Відмінник спожив- 
кооперації. 
КЕОСЬЯН Сергій Євгенович 

(нар.07.09.1959, 
Овідіополь) - 
військовий, 

полковник. За- 
кінчив Одес. 
вище арт. учи- 
лище (1930), 
Тернопіл. ака- 
демію народно- 

го госп-ва (2003). Проходив службу 
на офіцерських посадах: ком. взводу, 

ком. артбатареї Забайк. ВО (1980- 
1985), ком. артбатареї, нач. штабу 
артдивізіону Прикарпат. ВО (1985- 
1990, Львів. обл.), нач. штабу і заст. 

ком. артдивізіону Західної групи 
військ, (1990-1991, Лейпціг). В роз- 
порядженні нач. упр. кадрів ОДВО 
(1991-1993), нач. відділку Овід. 1 Бі- 
ляїв. військ. комісаріату (1993-1998), 
заст. військ. комісара Овід. РВК 
(1993-1999), військ. комісар Овід. 
РВК (з 1999), Нагородж. медалями, 
почесними відзнаками і грамотами. 
КИСЛЕНСЬКИЙ (Кислінський) 
Іван Єфремович (07.11.1741 -- 
11.10.1793) - ген.-майор. Наприкінці 
життя мешкав поблизу Москви. В на- 
ших місцях відомий як поміщик Ти- 
расп. повіту, якому в 1792 надали дачу 
на лівому березі р.Барабой (225 -- 
6050 дес. - див. Дачі); а 05.03.1804 
одібрали, передавши її німецьким 
кол. Петерсталь і Йозефсталь. 
КИТАЄВ Ігор Олексійович (нар. 

ш 15.11.1916, 
Глинськ Ново- 
Георгіїв. р-ну 
Кіровогр. 
обл.) - органі- 
заторс.-г.вироб- 
ництва, канд. 
с.-г. н. Закін- 
чив |  Молдав. 
ПЛОДОО0ВОЧ. ІН-Т. 
Учасник ВВВ. 

Працював дир. Київ. винрадгоспу, заст. 
нач. Укрголоввино, дир. ННЦ «ІВІВ 
ім.Таїрова» (1954-1960; див. Татрова 
інститут). Ініціював тут систему агро- 
техніки, яка забезпечила високі врожаї 
для різних зон України. Доклав зусиль 
до буд-ва лабораторного корпусу і ви- 
нних підвалів. Другий секр. Одес. ОК 
КПУ (1960), зав. с.г. відділом Ради 
Міністрів України (1964), заст. міні- 
стра с.-г. України. З 1973 - викладач 
с.-г. академії; зав. відділом, дир. школи 

ників | ЗБе 



підвищення кваліфікації спеціалістів 
садівництва в ін-ті садівництва УААН. 
Депутат Одес. облради, ВР України. 
Нагородж. орденами Трудового Чер- 
воного прапора 1 «Знак пошани», ме- 
далями. 
КИШКАР Микола  Юхимо- 

вич (нар. 
15.02.1939, 
Сковородки 
Старокостянт. 
р-ну  Хмельн. 
обл.) - органі- 
затор вироб- 
ництва. Закін- 
чив Одес. с.-г 
ін-т (1967). 

Трудову діяльність розпочав на Хар- 
ків. тракторному заводі (1957-1958). 
Після служби в РА працював гол. аг- 
рономом к-пу «Слава» (1967-1973), 
заст. гол. к-пу «Україна» Овід. р-ну 
(1973-1976), нач. Овід. район. упр. с.-г. 
(1976-1984).  Дир. радгоспу-заводу 
«Перемога» (1934-1995). Госп-во за 
ці роки 5 разів ставало переможцем 
Всесоюзного соц. змагання. На його 
базі проводились Всесоюзні семінари 
передового досвіду в тваринництві. 
Інтенсивно розвивалось виноградар- 
ство. Технічно переоснащено і збудо- 
вано кілька нових комплексів зрошу- 
вальної системи на 500 га, очищено 
р.Акаржу. З'являлися нові соціальні 
об'єкти, житло, дороги; газифікова- 
но селище. Депутат Овід. райради 
чотирьох скликань, Одес. облради 
(1991-1995). Має звання «Заслужений 
працівник с.-г. України» (1993). Наго- 
родж. орденом «Знак Пошани» (1989), 
медалями ВДНГ СРСР (1971, 1979, 
1988), грамотами та ін. 
КЛЕИНЛІБЕНТАЛЬ (нім. 
КіешПебепіа!, іноді Клейн-Лібенталь, 

також Малий Лібенталь, Мала Акар- 
жа, Мала Закарона, Ксеніївка (з 1396), 

Малодолинське (з 01.02.1945) - село 
на правому березі Сухого лиману. 

Засноване на місці аулу Крим, сс. 
Гагенмейстерове, Остапівка у 1803- 
1804 (як німецька колонія на частині 
дачі Г.А. Гагенмейстера). Заселе- 
не вихідцями з Ельзасу, Баварського 
Пфальца, Бадена (95 сімей). У 1812 
від чуми померло 29 осіб. Католиць- 
кі парафії Йозефсталь, Клейнлібен- 
таль (з 1340). Будівля церкви (1319, 
1866). Землі 4025 дес. (1857; 67 дво- 
рів і 124 безземельних сім'ї), 4204 
дес. (1918), 4133 га (1940). Городни- 
цтво, виноградарство і виноробство. 
Млин. Черепичні з-ди М.А. Воль- 
фа, А. Гейзера, Г. Бурнга. Лікувальні 
грязі. Школа (1304). Коопер. лавка, 
с.-т. коопер. тов-во, поч. школа, хата- 
читальня. На початок 1390-х: дворів 
бл. 200, найкращі городники в губер- 
нії, збут овочів до Одеси, каменярня 
(видобуток буту). Сільрада (1926). 
К-п ім.Петровського. У 1937-39 ре- 
пресовано 44 особи, розстріляно 18. 
20.03.1944 мешканців виселено до 
Німеччини (див. Переселення при- 
чор. німців). З кол. вийшли като- 
лицькі патери М. Гааг (1348-1878), Л. 
Вольф (1871), Н. Крафт (1375-1921). 
Жителів: 405 (1806), 424 (1814), 587 
(1817), 647 (1825), 1504 (1859), 1846 
(1337), 2049 із них 1955 німців (1897), 
2163 (1905), 2037 (1911), 2176 (1916), 
2127 (1918), 2308 (1926), 3013 (1943). 
Входило до Лібентал. колон. округу 
Тирасп. 1 Одес. повітів (1805-1361); 
Грослібентал. (Маріїнської) волості 
Одес. повіту і губ. (1861-1926); Спар- 
таків. р-ну Одес. округу і області 
(1926-1939), Овід. району з 1939. 
В.М. Ястребов у кінці ХІХ ст. описав 
тут 3 кургани заввишки 2 аршшини - 3 
сажні. В.І. Гошкевич 1897 оглянув 
три кургани поблизу кол. Ксеніївки, 
два з них були розриті у 1960-х; а та- 
кож повідомив про скарб із 510 мід- 
них турецьких монет, що вивалився з 
урвища над Сухим лиманом (1902). 

зай 



КЛЕЙНЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ 
ГІДРОПАТИЧНИЙ ЗАКЛАД - 
грязелікувальний санаторій. Діяв у 
другій половині ХІХ - першій чвер- 
ті ХХ ст. на правому березі Сухого 
лиману в кол. Клейнлібенталь. За- 
снував його лікар Валицький (1854). 
Заклад мав репутацію найкращої 
водолікарні, де за 50 1 60 руб. можна 
було жити, харчуватися, брати купіль 
під наглядом медика. Цифри свідчать 
про успіх закладу. Якщо 1854 паці- 
єнтів було 68, то 1855 - 139, 1856 - 
327, 1857 - 350. З них вилікувалося 
відповідно 47, 102, 222, 324; дістали 

полегшення 16, 37, 99, 116. Коли ж 
Валицький помер, заклад відійшов до 
його дружини, а хворими опікувався 
лікар Трибель, працював також пси- 
хіатр О.С. Розенблюм (1359-1863). 
Згодом заклад став власністю лікарів 
Меєра 1 Вагнера, які з 1375 відновили 
курорт 1 влаштували у закладі окремі 
кабінети з відділеннями (5 для жінок 

14 для ЧОЛОВІКІВ). Тут, крім парових 
цементових ванн обкладених цин- 
ком, були дерев'яні колісні ящики для 

грязі, а в кімнаті для душу (сидячого 
і дощового) вода нагрівалася за до- 
помогою гідро-меланжерів від 18 до 
1507. Лікували згущеним і розрідже- 
ним повітрям з апарату Вальденбур- 
га, молочною сироваткою, кумисом, 
мінеральними водами. Наприкінці 
ХІХ ст. санаторій орендував лікар 
Россоловський. Захищений од вітрів 

Сухий лиман, був неглибокий і швид- 
ко прогрівався, тому солоні купелі 
в ньому давали користь для хворих 
із розладом нервової системи, осо- 
бливо дітям та літнім людям. А крім 
того грязі лиману мали в собі більше 
амінів проти інших лиманів, тож при- 
скорювали обмін речовин в організмі. 
На 1896 у санаторії було 40 мебльова- 
них кімнат (від 1 до 3 руб. на добу з 
обслугою) і ресторан. Щороку заклад 

приймав близько 100 хворих, та й по 
квартирах колоністів мешкало майже 
300 курортників (сплачували від 50 
до 250 руб.). На 1900 кімната з мебля- 
ми коштувала у середньому 30 руб. на 
сезон, що тривав з середини травня 
по вересень. Сполучення з Одесою 
підтримували омнібуси (50 коп. за 
проїзд), що відходили від рогу вул. 
Успенської і Рішельєвської о 9 ранку, 
15 1 17 години дня. - 
КЛЕИЙНЛІБКЕНТАЛЬСЬКИЙ 
КОСТЕЛ - римо-католицька церква 

Св.Венделіна. 
Збудований 
1319. Нова, 

неоготична 
кам'яна спору- 
да з стрілчас- 
тими вікнами, 

ВИСОКОЮ | ДЗВІі- 
з ницею та чо- 
тирма  кутови- 
ми вежами, по- 
стала 1361 (за 
іншими  дани- 

ми, 1865). У 1862-1366 тут правив ра- 
зом із одеським прелатом Розутовичем 
священик Іоганес Шамне (1841-1904). 
За радянських часів будівля йшла під 
різні склади. Достояла до наших днів, 
але вже без даху і дзвіниці. 

Вигляд костелу. 1991 р. 

КНЯЖЕВИЧ (Князевич) Василь 
Іванович -- чорногорський дворянин, 
прапорщик. Отримав 1800 на березі за- 
токи Караголь дачу (9213; 3000 дес.) 
для поселення співгромадян (між да- 
чами Калаглеї Хо20 і Маяки Хо19). У 
1804 згодився обміняти свою ділян- 
ку на дачу по правий бік р.Тилігул, 

бо оо 



на балці Балай (частина дачі Мо 59). 
На колишній землі Княжевича за- 
сновані німецькі кол. Францфельд 
1 Марієнталь (1805). 
КОРА НКОМ Микола  Іва- 

; | нович (нар. 
15.02.1941, 
Коханівка 
Ананьїв. р-ну 
Одес. обл.) 
раціоналіза- 
тор. 1958 за- 
кінчив Анані- 
ів. с.-г. уч-ще, 

з 1961 - трак- 
торист госп-ва 

їм. Трофимова, 1976 закінчив Пе- 
тровський с.-г. технікум, з 1973 -- 
бригадир тракторної бригади ХО 4. 
З 1976 по 2000 - гол. комітету на- 
родного контролю. На його рахунку 
50 раціоналізаторських пропозицій. 
Нагородж. орденом «Знак Пошани» 
(1984), грамотою Комітету народно- 
го контролю СРСР (1981), знаком 
«Виноградар року» програми «Лю- 
дина року Овідіопольщини-2000». 
КОВАЛЬ уенкоа Мефодійович 

| (нар.07.11.1920, 
Хрест'янівка, 
Біляїв. | р-ну 

| Одес. обл) - 
вчений, госпо- 

'" дарник, канд. 
с.-г. н. Закін- 
чив  Ленінгр. 
авіатехніч- 
не уч-ще Ім. 
Ворошилова 
(1940), Одес. 
с.-г.лн-т(1950). 

Учасник бойових дій ВВВ. З 1949 в 
Таїрова ін-ті - молод., стар. наук. 
працівник, зав. відділом агротехні- 
ки, директор (1960-1967). З 1967 -- 
доцент каф. Одес. с.-г. ін-ту. Основні 
напрямки досліджень: агротехніка 

основних сортів винограду в степах 
України. Ініціював створення нових 
відділів, опорних пунктів у Микол. 
та Вінниц. обл., почала працювати 
аспірантура. Збудовано прищепл. 
комплекс. Створено колекцію з 1660 

сортів винограду. Автор близько 100 
наук. робіт, кількох книжок. Наго- 
родж. орденами і медалями СРСР. 
КОГАН Соломон  Мойсейович 
(09.07.1861, Грослібенталь - 1944, Па- 
риж) - публіцист, перекладач. Навчався 
у 2 одес. гімназії, закінчив І курс юрид. 
ф-ту Новорос. ун-ту. Агент царської 
охранки з 1931. Після арешту 1392 дав 
«відверті» свідчення проти своїх това- 
ришів із «Народної волі». Автор вірша 
«Кто сердца в груди не имеєт...», при- 
свяченого пам'яті О.І.Ульянова (старш. 
брата В.ІЛеніна), П.І.Андреюшкіна, 
В.Д.Генералова, В.В.Осипанова 1 П.Я. 
Шевирьова, страчених 08.05.1887 за ор- 
ганізацію замаху на вбивство 01.03.1887 
імп. Олександра ПІ. В еміграції мешкав 
у Женеві (Швейцарія) 1 Парижі (Фран- 
ція). Працював у пацифістських орга- 
нізаціях, читав лекції про російську і 
французьку літературу. Співпрацював 
із виданнями «Общеє дело», «Наша 

жизнь», «Речь», «Русское слово» та ін.; 

ред. журн. «Свобода» (Женева, 1338- 
1889), редактор і видавець газети «На- 
кануне». Серед знайомих мав осіб з 
різною репутацією. У Парижі 1905 по- 
знайомився з організатором страйку в 
Петербургу, що переріс у «Криваву не- 
ділю», священиком Г.А. Гапоном. Спіл- 

кувався з французькими письменника- 
ми Ж.К. Жоресом, Е. Золя, А. Франсом 
і з політичним діячем О. Мірабо. Під 
час Першої Світової війни друкував у 
бульварній пресі статті проти Німеч- 
чини. Після більшовицького переворо- 
ту І917 - посередник у продажу доку- 
ментів «Раднаркому» урядам Антанти 
(взимку 1917-1913 з допомогою рос. 
офіцерів і дипломатів Франції Й Англії 
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організував вилучення зі Смольного 
документів про німецько-більшовицькі 
зв'язки 1 передав їх американцю Е. Сіс- 
сону). Автор низки спогадів (деякі під 
псевдонімом Е.П. Семенов): 
Коган С. М. А.В.Караулов, дело Дегаева 
и генерал Новицкий. (Из личньх воспо- 
минаний) // Мир. - 191. -- Ме 2/3; Семе- 
нов Е.П. В стране изгнания: из записной 
книжки корреспондента. -- С.-ПО., 1912. 

руда нан Тван Олександро- 
вич (нар. 
24.12.1961, 

| Головине  Во- 
| лодим. обл.) - 

підприємець. 
Зростав у Крас- 
нокут.  дитбу- 
динку, Зміїв. 
спортивному 
інтернаті (Хар- 
ків. обл.). Слу- 

жив у РА (1980-1982). Працював 
керівником потягу (1932-1983), ре- 
візором Одес. залізниці (1934-1989). 
Закінчивши Іркутск. ун-т (1993), обі- 
ймав посаду дир. приватної фірми 
«Капрембуд», дир. ТОВ «Оптовий 
універсальний продовольчий ринок» 
(з 2000). Доброчинець. Колекціонер 
української порцеляни. Нагородж. по- 
чесними грамотами. 
КОЗЯР Олександра Федорівна 

(нар. 21.02.1949, 
Мартинівка Бар- 
ського р-ну Ві- 
нниц. обл.) - бі- 

бліотекар. Після 
СШ працювала 
в бібліотеці і на- 

вчалась у Київ. 
ін-ті | культури 
ім.Корнійчука. 
Переїхала 1971 

до Овідіополя. Працювала в БК, бі- 
бліотеці. З 1979 в Овід. Центральній 
районній бібліотеці: директор (1983- 
1956), методист (з 1986). У бібліотеч- 

ній практиці впроваджує нові форми 
й методи популяризації української 
мови й літератури, історії і відроджен- 
ня національних традицій. 20 років 
очолює профспілку працівників від- 
ділу культури. Бере участь у художній 
самодіяльності - учасниця самодіяль- 

ного народного козацького хору «Рай- 
дуга». Нагородж. грамотою Міністер- 
ства культури України (2004). 
КОЛГОСПІ (колективне господар- 
ство) - форма с.-г. підприємства. Їх 
економічною базою була земля, яку 
держава передала їм у безстрокове 
й безоплатне користування, а також 
колгоспно-кооперативна власність 
(засоби виробництва, грошові за- 
ощадження тощо). Керівника (гол. 
правління) к-пу обирали на зборах, 
що звалися найвищим органом вла- 
ди колгоспу, але кандидатури на цю 
посаду, як правило, рекомендувала 
районна партійна влада. Правління 
к-пу діяло за «Статутом» (ухваленим 
на зборах) і чинним законодавством. 
У власності селянина була хата 1 під- 

собне госп-во (з худобою), розміри 
якого визначав статут к-пу. Прибут- 
ки к-пів розподілялися за кількостю 
і якістю праці (трудоднів). 1975 в 
СРСР було 28,6 тис. к-пів, у тім числі 
в УРСР - понад 7,6 тис. В них працю- 
вало 15,4 мільйона чоловік, відігра- 

ючи надзвичайно важливу роль у на- 
родному госп-ві. З 1930-х на території 
Овід. р-ну діяли: «Червоний Степ» 
(Барабой), ім.Петровського (Даль- 
ник), «Червона Україна», «ШІ інтер- 
націонал» (Єфимівка, Коса), «Іскра» 
(Калаглія), ім.Дзержинського, «Ї 

п'ятирічка» і «Політвідділ» (Овіді- 
ополь), «Червоний прикордонник» 
(Кароліно-Бугаз), «Червоний  ін- 
тенсивник» (Роксолани), «9 Січня 
1905 р.» (Санжійка), «Передовик» 
(Татарка-Прилиманське), «Вільний 
бурлак» (Бурлача Балка), «Червоний 
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партизан» (Сухий Лиман), їм. Ста- 
ліна (Олександергільф), «Нове жит- 
тя» та «Роте Фане» (Йозефсталь), ім. 
Петровського (Клейнлібенталь), їм. 
Леніна (Марієнталь), їм. Ворошило- 
ва (Нейбург), їм. Тельмана та «Спар- 
так» (Грослібенталь), їм. Лібкнехта 
(Петерсталь,), їм. Молотова (Франц- 
фельд); ім.Калініна (Олександрівка). 
Мало не всі к-пи відновили свою ді- 
яльність по війні, крім тих, що були в 

більшості німецьких сіл, де створили 
радгоспи (в Чорноморці відновився 
к-п ім.Лібкнехта, в Малодолинсько- 

му - к-п ім. Петровского, в Йосипів- 
ці - «Нове життя»). У 1955 насуч. зем- 
лях Овід р-ну існували: ім.Молотова 
(Миколаївка П, Єфимівка), «Іскра» 

(Миколаївка-І), «І п'ятирічка», «По- 
літвідділ» (у 1959 об'єднані в к-п 
«Слава»), ім.Дзержинського (Ові- 
діополь), ім. Петровського (Малодо- 
линське), ім.Сталіна (Олександрівка), 
«Нове життя» (Йосипівка), «Черво- 
ний степ» (Барабой), ім.Петровського 
(Дальник-І). «Червона зірка» 
(Дальник-1Ї, Грибівка), ім. 9 січня 1905 
р. (Санжійка), ім.Лібкнехта (Чор- 
номорка, Вел. Фонтан), ім.Хрущова 
(Бурлача Балка), ім.51 Перек. диві- 
зії (Чубаївка під Одесою), ім. Леніна 
(сел. Ленінське), «Прапор комуніз- 
му» (Сухий Лиман, Прилиманське). 
В кінці 1950-х більшість к-пів знову 
укрупнили. На 1979 в Овід. районі ді- 
яли: ім.Дзержинського (Овідіополь, 
Барабой, об'єднаний з к-пом «Сла- 
ва» у 1974), ім.Леніна (Роксолани, 
Кароліно-Бугаз), ім.50-річчя Вели- 
кого Жовтня (Миколаївка-І, сучасна 
Калаглія), «Україна» (Миколаївка), 
ім.Фрунзе  (Малодолинське, Нова 
Долина), ім.ХХІ з'їзду КПРС (к-пи 
Дальника, Грибівки та Санжійки). К-п 
їм. Леніна (Одес. Приміск. р-ну) спо- 
чатку об'єднали з к-пом ім.Хрущова 
(Бурлача Балка) в к-п «Прапор кому- 

нізму», а з 1961 його складові стали 
відділками р-пу «Авангард». Під 
час реформування 1992-1993 на базі 
к-пів виникли колективні с.-г. підп-ва 
(КСП). У 1995-1999 їх замінили від- 
криті (ВАТ) і закриті (ЗАТ) акціонерні 
товариства, с.-г. товариства (СТОВА) 
1 с.-г. кооперативи (БСК). Так виникли 
СТОВА «Нива» (Одеса), ЗАТ «Украї- 
на» (Овідіополь), БСК «Іскра» (Кала- 
глія), СТОВ «Маяк» (Дальник), БСК 
«Зоря 2000» (Барабой), БСК «Коса» 
(колишній  к-п о «ОвІДІОПОЛЬСЬКИЙ», 
Миколаївка), БСК.«Новодолинський», 

БСК  «Доброолександрівське», БСК 
«Петродолинське», СТОВ «іІллічів- 
ська птахофабрика» (Молодіжне). На 
початку 2000-х БСК припинили ді- 
яльність або стали тов-ми з обмеже- 
ною відповідальністю (ТОВ). 
КОЛГОСІТПІ ім. ХХІ З'ЇЗДУ КПРС. 
Створений 1959 з к-пів ім.Петровського 
(Дальник), «Червона Зірка» (Грибівка) 
1 «9 січня 1905 р.» (Санжійка). Госп-во 
вирощувало зернові, технічні культури 
і виноград, розвивало тваринництво і 
птахівництво. Мало 3777 га с.-г. угідь 
у т.ч. 3382 га орної землі, 1 підсобне 
підприємство (винороб. цех). Голо- 
ва - Герой Соц. праці М.Ю.Кумпан. 
25 колгоспників нагородж. орденами 1 
медалями СРСР. У січні 1999 реоргані- 
зоване в КСП «Маяк», у подальшому -- 
СТОВ «Маяк». 
КОЛГОСП ім. ДЗЕРЖИНСЬ- 
КОГО. Виник 1930 в Овідіополі 
(р-н Молдова) на базі с.-г. артілей 
«Жовтнева революція», «Марат» і 
ім.Шевченка (існували в 1928-1929). 
У 1930-х в госп-ві поширився рух 
«ударників праці», змагалися за ви- 
сокі намолоти зерна, за врожайність 
овочів. Бригада П.М. Чабана стала 
ініціатором змагання за 150 пудів зер- 
на з кожного га, а 1938 виростила на 
площі 30 га озимої пшениці по 24,5 

ц з га. Одна з кращих доярок обл. 
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ОЛЗагородня надоювала по 23800- 
2900 кг молока від кожної корови за 
рік, а в 1940 довела надій до 3 тис. кг. 
Учасник ВДНГ СРСР (1939, 1940). В 
роки окупації діяли трудові громади. 
Після визволення Овідіополя в к-пі 
зосталися знищені приміщення, не 
ставало тягла, робочих рук. Попри це, 
навесні 1945 освоєно всі довоєнні по- 
сівні площі. На початку 1950-х у к-пі 
було 25 корів, 25 коней 1 12 свиней, 

з'явилась техніка. На пропозицію 
Л.С. Кушка, значно поліпшили ви- 
користання с.-г. техніки. 1955 к-п дав 
по 20,7 ц зернових з га. В 1955-1957 
ланка П.М. Боляк виростила стільки 
гібридного насіння кукурудзи, що 
його стало на 20 тис. га (врожайність 
23 цз га). В кінці 1950-х врожайність 
озимої пшениці досягла 22,9 ц з га, 

змінилася ситуація в тваринництві: 
виробляли понад 250 ц молока та по 
65 ц м'яса на 100 га с.-г. угідь. У се- 
редині 1960-х к-п став флагманом 
соц. змагання в обл. В 1971-1974 мав 
такі показники: близько 9 тис. т зерна 
на рік, понад 2 тис. т овочів, 2,4 тис. 

т винограду, 3,2 тис. т молока, 400 т 
м'яса, більше як 4 млн. штук яєць. 
У кінці 1974 госп-во об'єдналося Із 
к-пом «Слава», створивши потужне 
підприємство: 7104 га с.-г. угідь, зних 
6353 га орної землі, 1156 га поливних 
земель. У 1977 мав по 36,2 цзернових 
з га, у т.ч. по 41,2 ц пшениці, зібрав по 
175 ц овочів з га. На фермах тримали 
5,7 тис. голів ВРХ, в т.ч. 1,8 тис. корів. 

На 100 с.-г. угідь виробляли по 952 ц 
молока 1 99 ц м'яса. Надої молока на 
корову зросли до 3997 кг. На кінець 
1980-х у госп-ві було понад 6200 го- 
лів ВРХ, в тому числі 2140 дійних 
корів, кращі з яких давали по 6-8 тис. 
кг молока на рік (к-п мав статус плем- 
заводу). Крім того, вирощувалось 
2500 свиней, 65 тис. курей, 205 коней. 
Машино-тракторний парк складався з 

180 тракторів, 205 автівок, іншої с.-г. 
техніки. Був «показовим»: тут прохо- 
дили всесоюзні, респуб. семінари, бу- 
вали іноземні делегації (20 з лишком 
на рік). Прибутки госп-ва вкладались 
не тільки у виробництво. В Овідіопо- 
лі збудували поліклініку, школу Мо 2, 
два корпуси школи Хо І, БК, меморі- 
ал на честь загиблих земляків у роки 
ВВВ, на буд-во ЦРЛ виділили 1,125 
млн. руб., на буд-во доріг - майже 
2 млн. руб., за підтримки к-пу по- 
стали нові будинки, пролягли вулиці 
(ПТушкінська, Туполєва). Госп-во 14 
разів виборювало Перехідний Черво- 
ний прапор, було на Дошці пошани 
ВДНГ. Три Червоні прапори залише- 
но на вічне зберігання. За роботу в Х 
п'ятирічці дістав орден Дружби на- 
родів (23.05.1984). Усе це - завдяки 
відданій праці людей, якими керував 
В.В. Кудрявцев (1953-1938), потім 
О.М. Іванченко (1988-2003). Більш 
як 200 передовиків к-пу дістали дер- 
жавні нагороди. Реформований на 
КСП «Україна» (23.04.1993), згодом 
на ЗАТ «Україна» (15.05.1999). Роз- 
пайовано 5363 га, видано 1167 дер- 
жавних актів на землю. Основним 
орендарем землі залишилось госп-во, 
частину паїв орендують ФОП «До- 
мецький» 1 ТОВ СТІ «Рубін». 

КОЛГОСП ім. ЛЕНІНА. Виник 
у 1953 після об'єднання с.-г. арті- 
лей «Червоний інтенсивник» (Рок- 
солани) і «Червоний прикордонник» 
(Кароліно-Бугаз). Мав 4155 га с.-г. 
угідь, в т.ч. 3295 га орної землі та 173 
га виноградників. Основні напрямки 
госп-ва - зерно-молочне з репродук- 
тивним свинарством, підсобні -- ви- 
нний цех, пилорама, столярна май- 
стерня, кузня. Понад 40 колгоспників 
нагородж. орденами 1 медалями. Ре- 
організований на КСП «Роксолана» 
(28.07.1992). Після розпаювання 2222 
га землі, державні акти на неї отрима- 
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ли понад 550 осіб. У 2000 остаточно 
ліквідований. Основними орендарями 
землі стали СТОВ «Ніконій-Плюс», 

СТОВ «Ніконій-Агро» та ПІ «СОМ». 
Голови к-пу: М.Г. Жарко (1953-1962), 
П.О. Новицький (до 1968), Б.І. Се- 
машко (до 1975), П.І. Завгородній 
(до 1977), П.Д. Березюк (до 1983), 
О.М. Іванченко (до 1984), І.І. Биков 
(до 1987), І.М. Домецький (до 1997), 
С.О. Морковський (до 2000). 
КОЛГОСПІ ім. ЛІБКНЕХТА. До 
колективізації в Люстдорфі було 75 
будинків і 300 мешканців (300 корів 
та 120 коней). Уперше к-п вирішили 
створити на зборах 06.01.1930 (43 
представники від 67 середняків 1 26 
бідняків). Одначе, більшість селян 
відмовилися вступати до к-пу, щоб не 
здавати худобу. За рік на селі зостало- 
ся 75 корів 1 20 коней. Після розкур- 
кулення к-п сформовано 06.03.1931. 
Мав 709 га землі, в тому числі 500 га 
орних і 57 га виноградників. Майно 
поціновано на 14660 руб. В середи- 
ні 1930-х мав певні досягнення. 
Першим орденоносцем к-пу став у 
1936 зав. свинофермою Андрій Миза 
(«Знак Пошани»). Він також став де- 
легатом першої Всесоюзної наради 
колгоспників-ударників, а потім був 

М.Л. Живанюк М.С. Рищенко 

ера 

АГ Шехтер 

обраний гол. к-пу. Напередодні війни 
к-п очолював В.М.Тифанюк. Навес- 
ні 1941 Люстдорф був електрифіко- 
ванй 1 радіофікований. Працювали 
два клуби, бібліотека, амбулаторна 

аптека, 4 магазини, пошта, ощадкаса, 

7-річна школа, дитсадок 1 ясла. По- 
сівні площі 506 га (зернові - 231 га, 

городні культури - 85 га, трави - 109 
га, картопля - 49 га, баштанні - 32 га, 

виноградники - 74 га, сади - 15 га, 
разом з розсадниками). Госп-во мало 
3 двори для худоби, 2 конюшні, зер- 
носховище, гараж, млин, 6 майсте- 

рень; тримали 146 коней, 102 голови 
ВРХ, 100 овець, 172 свині. Після ві- 

йни к-п відновив роботу, був багато- 
галузевим: виноградарство, овочівни- 
цтво, тваринництво, городництво. За 
зданий державі 1943 понад план ви- 
ноград Героями Соц. праці стали: гол. 
М.П. Григор'єв, бригадир Я.Л. Тара- 
баненко, ланкові 3.М. Соколова, А.Г. 

Шехтер, М.Л. Живанюк (Варварчук), 
М.С. Рищенко. 22.03.1950 до складу 
к-пу увійшов к-п ім.ХХ-річчя Проле- 
тар. революції (до 1937 - «Червоний 
незаможник» на Великому Фонтані), 
а після 1955 - ім.51 Перекоп. див. 
(створений 21.04.1931, належав до 
Чубаїв. сільради Кагановицького р-ну 
Одеси). На 1962 мав 25 тракторів, 12 
комбайнів, 32 автомобілі. Врожай- 
ність зернових становила 30,5 ц/га. 
На 100 га с.-г. угідь тут виробляли 726 
ц молока 1 76 ц м'яса. Надої на одну 
корову сягали 3167 кг. Прибутки - І 
млн. 355 тис. руб. Був на обл. Дошці 
пошани, а 76 селян удостоєні звання 
ударників ком. праці. За високі надої 
молока (понад 4 тис. кг на рік) звання 
Героя Соц. праці здобула К.Т. Анто- 
нова (1966), а також агроном, потім 
гол. к-пу Б.Б. Гаврилкевич. У другій 
пол. 1960-х увійшов до складу Овід. 
р-ну. У 1970-1980-х спеціалізував- 
ся на тваринництві й овочівництві, а 



також вирощував фрукти, виноград 
і зернові. 01.01.1993 реорганізова- 
ний на КСП «Нива», а згодом - БСК 
«Нива» (15.04.1998) ії СТОВ «Нива» 
(24.02.2000). 
КОЛГОСПІ ім. 50-РІЧЧЯ ВЕЛИ- 
КОГО ЖОВТНЯ. Виник 03.01.1967 
на базі к-пів «Іскра» та частини «ПІ 
інтернаціоналу» у Миколівці-І (Ка- 
лаглія). Основні напрямки: зернові 
й технічні культури, тваринництво 
і птахівництво. З 1972 під керівни- 

цтвом О.А. Сичука госп-во погасило 
державний борг, почало успішно роз- 
виватися. За 14 років у селі виросли 
ЬК, приміщення СІ на 460 місць, 

з'явився водопровід, заасфальтували 
дороги, дерев'яні опори ліній елек- 
тропередач замінили на бетонні. По- 
будували нові корпуси корівників та 
свинарників, птахоферму по вирощу- 
ванню бройлерів та курей-несучок. 
Свиноферма стала племінною. ЇЇ ко- 
лектив (зав. А.М. Дерун) занесений 
на обл. Дошку пошани (1979), За пле- 
мінну роботу і високі урожаї пшениці 
к-п нагороджений двома бронзовими 
та срібною медалями ВДНГ СРСР 
(1975, 1977, 1979). В 1981 птахофер- 
му передали Овід. під-ву для вироб- 
ництва продуктів птахівництва. Осно- 
вний вид діяльності - вирощування 
та реалізація птиці, а також курчат. 
Ліквідоване 1996. 
КОЛГОСП ім. ФРУНЗЕ. Створе- 
ний наприкінці 1950-х (перший гол. 
Ф.Ф. Дашко). Мав землі навколо су- 
часних сіл Малодолинське і Нова До- 
лина. Діяв як багатогалузевий (зерно- 
ві й технічні культури, свинарство). 
Потім були - М.І. Каранфілов, М.К. 
Песляк. Створені ними 1957-1958 
господарські виробничі комплекси 
поклали початок с. Нова Долина. 

У 1960-х за кошти к-пу збудували б 
корівників для ВРХ, 4 свинарники 

на 1200 голів, будинки для колгосп- 

ників, клуб на 250 місць, їдальню, 
дві школи, проклали дороги, водо- 
провід і електромережі. Мали зна- 
чні досягнення у будівництві також у 
1970-1. 12.10.1992 реформований на 
КПС, а 15.02.2000 - на БСК «Ново- 

долинське» (кер. Ю.Ї. Розлуцька). 
На сьогодні маємо ТОВ «Новодолин- 

ський», який обробляє розпайовані 
наділи 235 орендодавців (видано 262 
державних акти на 1968 га). 
КОЛОКОЛЬЦЕВ Олексій Вік- 

торович (нар. 
14.02.1981, 
Нова Долина) - 
спортсмен. май- 
стер спорту між- 
нар. класу з важ- 
КОЇ атлетики 
(1999). Закінчив 
Білоцерківську 
аграрну ака- 

- демію (2007). 
Розпочав спортивну кар'єру в Новій 
Долині (тренери Ю.П. Кучинов 1 Д.Ф. 
Сторощук). Не раз ставав чемпіоном, 
рекордсменом України, бронзовим при- 
зером серед юніорів Європи (1997, 2000, 
2001), бронзовим призером чемпіонату 
Європи (1998, 2002), чемпіоном світу в 
поштовху (2001). Всього на чемпіонатах 
світу 1 Європи виборов 16 медалей. Най- 
кращий результат у ваговій категорії 105 
кг: ривок - 195 кг, поштовх - 252 кг. На- 
городж. почесними грамотами. 
КОМАРОВСЬКИЙ Олександр 

Мойсейо- 
вич (нар. 
03.05.1933, 
Руська - 
Іванівка Старо- 
коз. р-ну Одес. 

цообл.) - агро- 
ном. Закінчив 
Білгород- 
Дністр. СШ 
Мо 7 (1953) та 
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Одес. с.-г. ін-т. Працювати почав агро- 
номом з багаторічних насаджень к-пу 
ім.Хрущова («Політвідділ», Овідіо- 

поль). Був секр. комсомол. організації 
к-пу, організував футбольну і волей- 
больну команди. У 1964-1974 -- гол. 
профспілкової організації к-пу, по- 
тім - заст. секр. парткому. 1971 ство- 
рив виноградарську бригаду, яка 
впроваджувала передові технології. 
Якщо на поч. 1960-х винограду збира- 
ли по 30-40 ц/га, то в кінці 1930-х - по 

90 ц/га. У 1980 на честь 50-річчя к-пу 
ім.Дзержинського заклав на площі 
50 га фруктовий сад «Ювілейний» 
(в кінці 1930-х давав 160-170 ці/га). 
В саду побували численні закордонні 
делегації, учасники семінару садівни- 
ків УРСР (1986). Протягом 1979-1994 
провадив рубрику «Сад. Дім. Город» 
у газеті «Наддністрянська правда». 
Нагородж. медалями «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна» (1970), 
срібною ВДНГ СРСР (1976), «Ветеран 
праці» (1985), знаком «Переможець 
соц. змагання», грамотами район. та 
обл. упр. с.-г. Був на дошках пошани 
ВДНГ СРСР, р-ну (1979) і к-пу (щоро- 
ку з 1971). 1994 переїхав до Ізраїля. 
КОМПАНІЄЦЬ Микола Ми- 

китович 
(17.04.1909, 
Чигирин  Чер- 
кас. обл. -- 
23.05.2002, 
Овідіополь) -- 
виробничник, 
вчитель.  На- 
родився в сім'ї 

моряка ЧФ. З 
дев'яти років - 

без батька й матері. 1937 закінчив ф-т 
виноградарства 1 виноробства Одес. 
с.-г. ін-ту, 1939 -- підвідділ Москов. с.-г. 
академії ім.Тімірязєва. Працював за- 
вучем Чигирин. с.-г. т-му (1939-1941). 
1941 перебрався до Одеси, учасник 

підпілля. 1944 Одес. ОК КП(ОС)У ске- 
рував його на посаду агронома в р-п 
«Ульянівка» (Чорноморка 1 Таїрове), 
потім був головним виноробом р-пів 
ім.Хмельницького (Малодолинське) 
і «Маяк» (Надлиманське), зав. Овід. 
винзаводом. У 1960 переведений на 
пед. роботу до Овід. СШ, де працював 
учителем виробничого навчання, ХІМІЇ 
та біології. З 1967 по 1975 - заст. дир. 
Овід. ПТУ-21. Нагородж. медалями 
«За доблесну працю в ВВВ» (1947), 
«За доблесну працю до 100-річчя Ле- 
ніна», ювілейними ВВВ. 
КОМУНА (сільськогосподарська) - 
форма колективного с.-г. об'єднання. 
В них були: усуспільнена власність на 
землю і реманент, колективна праця і 
зрівняльний розподіл с.-г. продукції 

за кількістю їдців. Першу в сучас- 
ному Овід. р-ні комуну «Барабой» 
(35 сімей, 100 осіб) створено 1920 
на х.Бурди (279 га). Очолював її Г.Є. 
Алексеєнко. Під час польових робіт 
комунари жили в спільних будинках 
на одному польовому стані, а взимку 
роз'їжджалися по домівках, отримав- 
ши продуктові пайки. 1922 в Овідіо- 

полі виникла комуна «Заповіт Ілліча», 
організована В.І. Коломійцем 1 М.К. 
Грибиниченком (1348 га землі, 54 
коня, 59 плугів, 31 борона, 16 сівалок, 
5 жниварок, 3 віялки). Комуни в на- 
шому краї не прижилися. У середині 
1920-х виникли інші с.-г. об'єднання, 
зокрема Тов-ва спільного обробітку 
землі (ТСОЗи). 
КОНТЕНІУС Самуїл Христия- 
нович (1749, Вестфалія - 30.05.1830, 
Йозефсталь Катериносл. губ.) -голов- 
ний суддя і голова Опікунського комі- 
тету іноземних кол. півдня України. 
Народився в сім'ї протестантського 
священика. Закінчив ун-т, опанував 
кілька іноземних мов. У 25 років пе- 
реїхав із Сілезії до Росії, працював 
домашнім вчителем. 1785 пішов на 
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денна б Ра 

Контеніуса. 1942 р. 
СХ, Контеніус 

службу і дістав чин колезького реє- 
стратора, згодом -- колезького радни- 
ка. З 1799 - член комісії для перевірки 
кол. на півдні України. 1800-1818 -- 
гол. суддя Катериносл. контори опі- 
ки південноросійських кол. З допо- 
могою Е.О. де Рішельє облаштовував 
німецькі кол. навколо Одеси, в тому 
числі Лібентал. округу. Особисто 
складав плани майбутніх кол. Заклав 
основу їхнього майбутнього  про- 
цвітання. Домігся, щоб російський 
уряд виписав з Німеччини іспанських 
овець - мериносів (див. Вівчарство) 
для впровадження тонкорунного ві- 
вчарства; сприяв розвиткові садівни- 
цтва, насадженню тутових дерев. Осо- 
бисто інспектував кол., при потребі 
наказував видавати зерно, саджанці, 

робочу худобу. Захворівши, полишив 
посаду головного судді. Деякий час 
мешкав у Криму. Похований біля Ка- 
теринослава (суч. Дніпропетровськ). 
КОНТОРА ОПІКИ (іноземних 
поселян. Створена для керування 
справами колонізації та вже влашто- 
ваними колоніями з 1768. З огляду 

на скарги та нарікання поселених на 
всілякі зловживання, при Сенаті за- 
сновано ще Й окрему «Експедицію 

державного господарства, опіки іно- 
земців 1 сільського  домоводства» 
(1797), для вищого керівництва коло- 
ніями, вилученими з відання інших 
установ. Ця експедиція у 1802 була 
приєднана до Міністерства внутріш- 

ніх справ (МВС), а після передачі кол. 
у відання міністерства державного 
майна скасована. Під наглядом експе- 

диції складалося місцеве врядування 
колоніями -- північними (тобто петер- 
бурзькими), поволзькими і південно- 

го краю. Для керування колоніями 
Херсон. та Катериносл. губ., була 
заснована 06.04.1300 Контора опі- 
ки новоросійських іноземних поселян 

(пізніше - Катеринославська). Голо- 
вним суддею тут був С.Х. Контеніус. 
Він виконував різні адміністративно- 
судові обов'язки, дбаючи про колоніс- 

тів, що прибували під Одесу. З 1804 
ці обов'язки перебрав Е.О. Рішельє. 

З цього самого року, після переходу 
головного врядування колоніями у 
відання МВС (1802), вирішено було 
допускати до переселення в Росію на 
казенні землі тільки добрих хліборо- 
бів, кваліфікованих садівників і ско- 
тарів, а також ремісників, корисних у 
сільському побуті, кожен з яких мав 
би готівкою або в товарах не менш як 
300 гульденів, а кількість переселен- 
ців не перевищувала 200 сімей на рік. 
З 1319 виклики іноземців припини- 
лись. Переселенці до Російської імп. 
могли прибувати лише зі спеціально- 
го дозволу. 22.03.1313 реорганізува- 
ли Піклувальний комітет іноземних 
поселян Південного краю Росії, при 
ньому створили три контори. Одна з 
них дістала назву Одеська контора 
іноземних поселян. Звання Головного 
судді скасували і ввели посаду Голов- 
ного піклувальника куратора коло- 
ністів. Ним з 10.01.1810 став генерал 
від інфантерії І.М. Інзов (1768-1845 
рр.) який був повноважним намісни- 
ком у Бесарабії (1320-1823), 1 викону- 
вав обов'язки Новорос. ген.-губерн. 
(1822-1823). Змінився і штат конто- 
ри. Тепер до нього входили: старший 
член контори, два молодших члени, 
секретар і його помічник, бухгалтер, 
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перекладач, скарбник  (екзекутор), 
лікар 1 ветеринар. Одеська контора 
мала резиденцію в кол. Катаржине до 
18.09.1828, поки не створили Одеськ. 
повіту та не перевели її знову до Оде- 
си. Старші члени контори виконували 
функції наглядачів. 01.07.1833 затвер- 
дили нову структуру. Всі три Контори 
скасували - діяв лише Піклувальний 
комітет, який перебував у м. Киши- 
неві, там перебував 1 його керівник 
І.М.Інзов. Лише 08.01.1834 він зно- 
ву перебрався до Одеси. Лібентал. 
округ підпорядковувався наглядачам 
кол., вони - Піклувальному комітето- 
ві, а той - 1-му Департаментові МВС. 
Після положення від 17.12.1866, за- 

твердженого імп. Олександром П, 
розпочався процес передавання ні- 
мецьких та інших кол. під нагляд дер- 
жавних органів у селянських справах 
(земствам). 
КОНТРАБАНДИСТИ  Лібен- 
тальського округу - назва окре- 
мих німецьких колоністів, що пере- 
возили товари з порушенням митного 
законодавства. Якщо на початку ХІХ 
ст., коли кордон 1 митна лінія прохо- 
дили по Дністру, контрабандистами 
були молдовани і євреї з Овідіополя, 
то після відкриття 16.04.1817 (фак- 
тично 1519) порто-франко («вільНний 
порт») в Одесі до них долучилися й 
деякі німецькі колоністи. З самого 
початку поселення під Одесою вони 
жили з рільництва і мали невеликі 
прибутки. Це спонукало їх шукати 
підробітків. Підторговували, реміс- 
никували, а далі перейшли й до неле- 
гальних перевезень. Цьому сприяло 
існування у місті значної німецької 
ремісничої громади, а в околицях, за 
межами порто-франко, стихійних ви- 
сілків, мешканці яких щоранку прохо- 
дили митні застави, скуповували там 
різні товари, а потім нелегально пере- 
правляли їх за межі міста. Особливий 

попит мали іноземні вина, турецький 
тютюн, оливкова олія, цукор, кофе і 
мануфактура з Англії та Франції. Як 
згадував О.О. Чижевич («Воспомина- 
ние старожила», 1894) про Одесу се- 
редини ХІХ ст.: «при виїзді з міста іс- 
нували, крім портової, три сухопутні 
митниці (Тираспольська, Херсонська 
і Великофонтанська), на них огляда- 
ли всіх, хто виїздив, а також збирали 
мито за іноземні товари. Перша не- 
зручність полягала в тому, що після 
заходу сонця шлагбаум опускався |, 
попри екстрені потреби, виїзд від- 
кладався до наступного дня. Друга 
незручність - перекидання речей у 
скринях і валізах..». Бесарабський 
ген.-губ. Ф.Ф. Вігель у своїх «Запис- 
ках» (1524) відмітив: «Що можуть 
дати сухі, обгорілі околиці Одеси... 
Правда, завдяки порто-франко, що є 
нічим іншим, як добре організованою 
контрабандою, з ГОдеси| у великій 
кількості вивозять іноземні тканини 
та галантерейні речі... Розповідають, 
нібито |М.С.| Воронцов висловив- 
ся, що диявол винайшов митниці, а 

Господь Бог, в душевності своїй, на- 

слав контрабандистів. Як запевняли 
мене, нещодавно до операцій контр- 
абандистів приєдналися навіть чес- 
ні німці з колоній Грослібенталя 1 
Люстдорфа». З архівних документів 
відомо, що саме тоді грослібенталь- 

ці Іоганн Мейер, Якуб Печ (Бертч), 
Генріх Діас, Георг Бек, Мартин Гур- 
тброт, Валентин Гізус, Адам Фрешле, 
Каспер Шнейдер, Еліас Зальцер, Якоб 
Шнейдер та інші допомагали купцям 
з Волинської губернії (м. Бердичева) 
перевозити товари до Одеси. 1831 
обер-шульц Лібентальських колоній 
Генріх Штоц (мешканець Нейбурга) 
перебував одного дня в Одесі. Коли ж 
повертався надвечір додому, його за- 
тримали на Тираспольській митниці, 
що діяла на Дальницькій. Біля закри- 
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того шлагбаума колоніст зняв лайку і 
кинувся з погрозами до чиновників, за 
що потрапив під кримінальну справу. 
1835 на цій самій митниці затримали 
мешканця Олександергільфа Якоба 
Фау. Він на прохання євреїв-міщан 
перевозив колоди, в одній з яких мит- 
ники виявили схованку з контрабанд- 
ними товарами. Колоніста затримали. 
Коня з возом конфіскували. Контра- 
банда певною мірою притихла після 
19.04.1559, коли в Одесі скасували 
порто-франко. 
ЛО Наум Юхимович 

(нар. 31.08. 
1922,Київ)-ви- 

| кладач. Закін- 
: чивфіз.-мат.ф-т 
Ташкент. пед. 
ін-ту | (1958). 
ВВВ зустрів 
курсантом. 
14.07.1941 до- 
строково  діс- 
тав звання лей- 
тенанта і пішов 
на фронт. В арт. 

частинах у складі п'яти різних фронтів 
дійшов до Німеччини. Закінчив війну 
на р.Ельба старш. лейтенантом. Після 
війни жив 1 працював у Ташкенті. Че- 
рез землетрус 1966 переїхав у Петро- 
долинське, де працював учителем фі- 
зики й математики (1966-1974) та до- 
призовної підготовки (1974-1992). Не 
раз очолював спілку ветеранів села. 
Нагородж. двома орденами Червоної 
зірки, Вітчизняної війни, медалями 
«За визволення Варшави», «За взяття 
Берліна», «За перемогу над Німеччи- 
ною», ювілейними ВВВ, знаком «Від- 

мінник народної освіти». 
КОРДОНИ. Пости спостережен- 
ня за діями противника (під час ві- 
йни) в системі захисту державно- 
го кордону існували на території 
краю з кінця ХМПІ ст. Перші ви- 

Козацький кордон 

никли в перебігу рос.-тур. війни 
1787-1791. Такі пости на узбереж- 
жі Чорного моря тяглися від Ха- 
джибея до Дністр. лиману. 1790 
на мисі Бугаз і в Аджидері кор- 
донну службу справляли донські 
козаки полк. Мишлакіна. 1791- 
1793 - охорона кордону в руках 
козаків  Чорномор. козацького 
війська. Коли ставили Дністров- 
ську лінію укріплень, за наказом 
(28.04.1794) О.В. Суворова при- 
були Олексопольський 1 Троїцький 
полки (генералітет: Олександр По- 
зняков, Федір Левашов, Борис Ле- 
цано). На випадок відновлення бо- 
йових дій, кордони по лінії Очаків 
- Хаджибей - Аджидер охороняли 
козаки Катериносл. війська (полк. 
Бузіна і Родіонова); від Аджиде- 
ра до гирла р.Ботни (майбутньої 
Тираспольської фортеці) - козаки 
І.Д.ловайського і І.П.Платова, а 
при самому Аджидері була піша 
козача команда. Відтоді почала 
складатися система. На «Карті від 
Адеси до витоків ріки Дністер» 

Й. Біллінгса (1798) позначено: два 
кордони в р-ні суч. Роксолан і по 
одному на території Кароліно- 
Бугазу та в гирлі р.Барабой (на 
лівому березі), Хоч після 1812 
державний кордон перенесли на 
Дунай, пости існували й виконува- 
ли роль митних. 1513 в Маяках та 
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Овідіополі постали митні застави 
та пости, позначені на карті Є.П. 
Манганарі 1335: на південь від 
Караголя (Францфельда), на мисі 
Великої коси, поміж Бузинова- 
тою і Кароліною, в самій Каролі- 
ні, біля гирла р.Барабой (на лівому 
березі), біля х.Бугове і між Сухим 
лиманом та Люстдорфом. З 1893 
відділки прикордонного нагляду 
вивели з Департаменту митних 
зборів і переформували на Корпус 
прикордонної сторожі, який зали- 
шився у підпорядкуванні міністра 
фінансів. Відтоді аж до 1917 кор- 
дони на території краю (від Дністр. 
лиману до Перекопу) охороняла 23 
Одес. бригада. Вона складалась з 
3 відділів, 15 загонів 1 31 кордону. 
На 1901 ком. Одес. загону був рот- 
містр А.Г.Малецький. Напередодні 
Першої світової війни морський 
кордон біля Одеси укріпили арти- 
лерією (див. Люстдорфська бата- 
рея). Тоді кордони існували тільки 
в Кароліні й Буговому (військово- 
топографічна 3-верстова карта, ар- 
куш ХХХІ-9 1916 р.). 1918 (за геть- 
мана П.Скоропадського) караульну 
службу на узбережжі справляв 1-й 
полк морської піхоти в складі 3-х 
куренів. Штаб полку і два курені 
стояли в Одесі, а третій - в Овідіо- 
полі. Після громадянської війни, 
коли Румунія захопила Бесарабію, 
на Бугазі відновили пост із бійців 
7-ї роти 362-го СП (08.1920). За рік 
в Овідіополі був рій 183-го окр. при- 
кордонного б-ну, в якому служив 
І.В.Панфілов. У 1920-1930, крім 
застави на Бугазі та в х.Іллічівці 
(існують донині), в краї діяли при- 
кордонні застави на Дністр. лима- 
ні, зокрема на північно-західній 
околиці Роксолан (згодом там був 
винпункт). До початку ВВВ кор- 
донні пости входили до ОДВО. Під 

час репресій 1930-х органи ОДПУ 
використовували прикордонників 
як каральників. У 1941 на лимані 
був загін прикордонників (лейте- 
нанти В.С.Попков і Челомбитько). 
КОРЖЕНКО Анатолій  Ва- 

У сильович 
(17.04.1926, 

| Мала Дворянка 
" Василів. р-ну 
Запоріз. обл. - 

- 28.09.1997, Ми- 
|| колаївка Овід. 

рену) - агро- 
ном. Закінчив 
8-річну школу. 
Учасник ВВВ 

у складі ШІ Укр. фронту. Був поране- 
ний, контужений. Закінчив Гур'ївське 
піхотне уч-ще молодшого комскла- 

ду (1945). В подальшому помічник 
офіцера-вихователя ДАстрахан. суво- 
ровського уч-ща (1945-1948), ком. від- 
ділення Оренбур. військ. уч-ща (1948- 

1950). Демобілізувавшись, працював 
у системі «Союздрук» Миколаїв. р-ну 
Одес. обл. (1950-1953), інстр. Микола- 
їв. РК ЛКСМУ (1953-1956). У Завадів- 
ському с.-г. тех-мі (1956-1958) здобув 
спеціальність агронома. З 1959 - бри- 
гадир польової бригади, з 1965 - еконо- 
міст к-пу «Україна» (с.Миколаївка). 
Нагородж. орденом Вітчизняної війни 
ПІ ст-ня (1935), медалями «За пере- 
могу над Німеччиною», «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна» (1970) та 
ювілейними ВВВ. 
КОРНІЄНКО Микола Івано- 
вич (13.02.1925, Сухий Лиман - 
03.03.1996, там само) - учасник 
ВВВ. Закінчив п'ять класів Сухоли- 
манської школи. Трудовий шлях роз- 
почав робітником р-пу «Авангард». 
10.04.1944 призваний до РА. Коман- 
дир кулеметної обслуги. Пройшов 
бойовий шлях від Одеси до Німеч- 
чини, учасник штурму Берліна. Дві- 
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чі поранений 
та двічі кон- 

тужений. До 
1951 служив 
у комендатурі 
Берліна. Після 

скерований до 
Київської офі- 
церської шко- 

- ли пожежних 
військ. З 1955 і до виходу на пенсію 
(1985) працював на Одес. залізни- 
ці. Нагородж. орденами Червоного 
прапора, Слави ПІ ст-ня, Вітчиз- 

няної війни І ст-ня, медалями «За 

визволення Варшави», «За взяття 
Берліна», «За перемогу над Німеч- 
чиною», «За бойові заслуги», «Ве- 
теран праці» (1985). 
КОРНІЙЧУК Василь Дем'яно- 

вич(1901,Риб- 
ниця - 1981, 

| Одеса) - агро- 
| ХІМІК-ВИНО- 
градар.Навчав- 
ся в Здолбунів. 
залізн. уч-щі, в 
Одес. с.-г. ін.- 
ті (1921-1926). 
Агрохімік 

Вознесенської с.-г. дослід. станції 
(1927), зав. відділом агрохімії Мол- 
дав. дослід. станції (1929), З 1931 
до виходу на пенсію в 1974 - зав. 
лаб. агрохімії та грунтознавства 
ІВІВ ім.Таїрова. Захистив канд. 
(1939) і док. (1968) дисертації. 
Основні напрямки досліджень - 
способи внесення добрив і підго- 
довування виноградників, вивчен- 
ня грунтів різних регіонів України 
та визначення їхньої придатності 
під виноград (див. Таїрова інсти- 
тут). Автор понад 50 наук. праць, 
в тому числі монографій та окре- 
мих видань. 

демобілізації 

КОРЧАН Олена Володимирів- 
на (нар. 12.02. 
1977,  Овідіо- 
поль) - тренер, 
канд. у майстри 
спорту (2006). 
Закінчила 
Одес. с.-г. ін-т. 
(2001) і Пів- 
денноукраїн- 

ський пед. ун-т 

ім. Ушинського 
(2008). Спортивну кар 'єру розпоча- 
ла в гандбольній команді «Ніконія»: 
бронзовий призер чемпіонату України 
(І ліга, 2005/2006), учасник чемпіона- 
ту України в вищій лізі (2006/2007). 
Тренер-викладач з гандболу Овід. 
ДЮСШ Ме 1 (з 1997), тренувала збірну 
команду Одес. обл. (2006-2009): шос- 
те місце на ПІ іграх України (2008). 
Підготувала трьох спортсменок для 
команд вищої ліги, Київського спор- 
тивного ліцею-інтернату. Нагородж. 
почесними грамотами. 
КОСА ВЕЛИКА - коса, мис на лі- 
вому березі Дністр. лиману. Вперше 
описав Ф.П. де Волан у 1791. Нині 
частина с. Миколаївка. 
КОСИ ВЕЛИКОЇІ ФОРТЕЦЯ - 
земляне укріплення. Містилося на те- 
риторії суч. с.Миколаївка над узво- 
зом до коси. За повідомленням Ф.П. 
де Волана 1791, фортеця мала шести- 
кутну форму, два фаси якої перекрива- 
ли витік Дністра, що був за 700 с саж- 
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нів. Він також зазначив, що «споруда 
виконана точно в турецькій манері, і 
не має потреби шукати її походження 
в іншому місці». Мабуть-таки справді 
спорудили її турки чи татари, про що 
засвідчували «камені з написами» - їх 
розшукав поблизу В.І.Григорович у 
сер. ХІХ ст. В квітні 1779 посланник 
у Константинополі О.Стахієв написав 
Катерині П, що «по той самий бік Дні- 
стра дана ім |запорожцям| зруйнована 
фортеця, яку вони хочуть відбудувати 
для охорони відведених їм місць в 
очаківській окрузі». Саме в ній пере- 
бував Кіш Буго-Дністровської Січі 
у 1778-1779. Слід мати на увазі, що 
форма 1 конструкція цього укріплення 
набуває прямих аналогій з «Внутріш- 
нім Кошем» Нової Запорізької Січі на 
Дніпрі. 
КОТОВИЧ Юрій Володимирович 

(16.09.1955, 
Зарічне Татар- 
бунар. р-ну 
Одес. обл. - 
12.01.2004, 
Овідіополь) - 
лікар, керівник. 
Закінчив Одес. 
мед. ін-тім. Пи- 
рогова (1978). 

Роботу почав лікарем Ренійської ра- 
йон. лікарні (1973-1979). Служба в РА 
(1980-1982). Після цього в Овід. р-ні: 
дільничний лікар-терапевт, зав. тера- 
певт. відділ. Великодол. лікарні (1982- 
1985), заст. 1 гол. лікар Овід. ЦРЛ 
(1985-2004). Приділяв багато уваги 
матеріально-технічному  забезпечен- 
ню закладу й добору фахівців, 1 лікар- 
ня стала однією з кращих в області. 
Нагородж. почесними грамотами. 
КОТОВСЬКИЙ Григорій Івано- 
вич (24.06.1881, Ганчешти, Бесара- 

бія - 06.08.1925, Чабанка) - військо- 
вий і політичний діяч, учасник гро- 
мадянської війни. Народився у сім'ї 

заводського 
механіка, укра- 
їінізованого 
православного 
поляка, мати - 
росіянка. | По 
лінії батька по- 
ходив із поль- 
ського шляхет- 
ського роду, що 
мав маєтність 
біля с. Крути 

(тепер Кодим. р-н) Балтського пові- 
ту. Його дід за участь у польському 
національному русі втратив посаду, 
а потім майно. Батько перебрався до 

Бесарабії 1 перейшов у стан міщан- 
ства. За захист батраків у 1902 і 1903 
Г. Котовського арештували. Через 
два роки призвали в російську армію, 
але він утік 1 1905 організував загін Із 
повсталих молдавських селян. Після 
кількох арештів і втеч 1907 засудже- 
ний на 12 років каторги. Звідти теж 
утік. З початку 1915 керував озброє- 
ним загоном селян у Бесарабії. 1916 
арештований 1 засуджений до смерт- 
ної кари, заміненої на дожиттєву 

каторгу. В травні 1917 його умовно 
звільнили і скерували на Румунський 
фронт. У січні-березні 1918 - ком. 
Тирасп. загону, а з червня 1919 - од- 
нієї з кавалерійських бригад 45 СД. 
З січня 1920 - ком. кавбригади. Брав 
участь в обороні Петрограда. Ко- 
мандував кавказькими частинами 
на Півдні, в Україні 1 на радянсько- 
польському фронті. Учасник лікві- 
дації частин отаманів Н.І. Махна і 
Антонова та загонів Директорії. У 
квітні 1919 призначений військовим 
комісаром Овідіополя, у червні того 
ж самого року став учасником кон- 
флікту з колоністами Йозефсталя. В 
лютому 1920 бригада Г.Котовського 
брала участь у боях за Одесу, Велику 
Акаржу 1 Тирасполь. 
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КОЧЕРІІНА (Макарець) Тетяна 
; Іванівна (нар. 
26.03.1956, 
Овідіополь) -- 
спортсменка, 
заслужений 
майстер спорту 
(1976), профе- 
сор (2001). За- 

| кінчила Київ. 
ін-т фізкульту- 
ри (1982). Пер- 
ші кроки вганд- 

болі зробила в п'ятому класі Овід. 
СШ Ме! (тренер В.С. Бондаренко). 
У складі команди школярів Одес. 
обл. стала учасницею респуб. зма- 
гань, де привернула увагу засл. 
тренера СРСР І.Є. Турчина і була 
зарахована до Київ. спортінтерна- 
ту (1970). В 15 років стала грав- 
цем команди «Спартак» (Київ), а в 
16 - збірної команди СРСР. Олімп. 
чемпіонка (1976, Монреаль; 1980, 
Москва). Срібний (1975, 1978), і 
бронзовий (1973) призер чемпіо- 
натів світу. Шестиразовий володар 
Кубка Європ. чемпіонів. Чемпіон- 
ка СРСР (1972-1982). Нагороджена 
«Золотим знаком» чемпіонату світу 
як наймолодша гандболістка за всю 
історію чемпіонатів (1973), названа 
журналістами «Міс гандболу світу» 

(1975). Сім років поспіль її залічу- 
вали до символічної збірної світу з 
гандболу під номером один. У складі 

«Спартака» (Київ) ввійшла до «Кни- 
ги рекордів Гінеса». Б. Дерев'янко 
писав: «Овідіополь подарував сві- 
тові зірку гандболу Т. Макарець, і 
містечко на півдні України стало ві- 
домим усьому спортивному світу». 
У складі збірної СРСР провела 133 
гри, забила 616 голів. Закінчивши 
спортивну кар'єру, працює старш. 
викладачем, заст. (1988-1994), зав. 

кафедри фізичного виховання Київ. 

нац. ун-ту ім.Шевченка (з 1994), до- 

цент. Автор двох монографій, під- 
ручника, понад 120 статей та близь- 
ко 20 методичних рекомендацій для 
студентів. Має звання «Заслужений 
діяч фізичної культури та спорту 
України» (2002), «Відмінник осві- 
ти України» (2009). Нагородж. ор- 
денами «Знак Пошани» (1930), За 
заслуги ПІ ст-ня (1997), медаллю 
«За трудову доблесть» (1976), гра- 
мотами Президії ВР УРСР (1976), 
Кабміну України (2004). Почесний 
громадянин Овідіополя (1998). 
КРАСНОШТАН Ігор Петрович 

(нар. 11.07.1948, 
Дашів Вінниц. 
обл.) - викла- 
дач. Закінчив 
Вінниц. муз. 
уч-ще ім. Леон- 
товича (1975). 
З 1978 - викла- 
дач Овід. ДМШ 

по класу струн- 
них 1 духових 

інструментів. 
Перший ) дир. Бараб. ДМШ (1995), 
на базі якої 2001 створено єдину в 
Україні Овід. районну школу духо- 
вих інструментів. Виробив власну 
методику роботи з оркестром. 26 
його учнів вступили до середніх 
і вищих музичних закладів, 5 ви- 

пускників працюють викладачами 
в рідній школі. Духовий оркестр 
під його керівництвом має звання 
народного. Учні й оркестр не раз 
ставали переможцями обласних та 
міжнар. конкурсів. Нагородж. по- 
чесними грамотами. 
КРАСУЦЬКА (Алексєєва) Варва- 
ра Іванівна (нар. 28.01.1923, Бара- 
бой) - медик. У 1940 закінчила Одес. 
фельдшерсько-акушерську школу, до 
початку ВВВ працювала медсестрою 
в с.Лозовата (Кпровогр. обл.). З 1944 

ле ТОЙ 



по 1962 медсе- 
стра ФАПу с. 
Олександрів- 
ка, з 1962 по 
1978 - медсе- 
стра медпунк- 
ту Ілліч. СРЗ3. 
Визнана  аку- 
шерка.  Наго- 
родж. медаллю 

| «Ветеран пра- 
Е ці» (1972 ), юві- 

лейними медалями. Почесний житель 

Молодіжного (2007). 
КРАСУЦЬКИЙ Василь  І(Іва- 

нович (нар. 
12.06.1940, 
О лексан- 
дрівка Овід. 
р-ну) - лікар- 
ветеринар. 
1964 закінчив 
Одес. с.-г. ін-т. 
Працював У 
р-пі | Шарик- 
ський | | Воло- 
дар. р-ну Кок- 

четав. обл. (1964-1965, Казахстан), 
з 1966 по 1967 - на кафедрі терапії 
ОСГІ, з 1967 дотепер - ветлікар с.-г. 
під-ва  ім.Трофимова.  Нагородж. 
медаллю «Ветеран праці» і срібною 
медаллю ВДНГ. Почесний житель 
с.Молодіжного (200485 р.). 
КРАШЕВСЬКИЙ Юзеф Ігнацій 

(польс. - 
)бгеї  Ієпасу 
Кгазгемзкі; 
28.07.1312, 
Варшава - 
19.03.1887, Же- 
нева) - пись- 
менник, публі- 
цист, історик, 

філософ. Видатний громадський 1 
політичний діяч, дуже плідний ав- 

тор (літературна спадщина становить 

близько 600 томів). Писав під псевдо- 
німами Клеофас Факунд Пастернак, 
Богдан Болеславіта та їн. Побував 
у нашому краї (18343), про що згадав 
у щоденниках «Спогади про Одесу, 
Єдисан і Буджак». В них є описи Оде- 
си, Татарки, Болгарки, Грослібен- 
таля й Овідіополя. 
КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО - 
створено у Грослібенталі 1885. На 
01.1894 налічувало 515 членів. Мало 
на меті забезпечити людей позиками 
для провадження с.-г. убезпечити 
його від неврожаїв і стихійного лиха. 
У перші роки діяльності т-во мало 
кредити у Херсон. земському бан- 
ку під заставу майбутнього врожаю, 
а 1893 зуміло звести їх до мінімуму. 
Того року отримало на 396 членів 535 
позик на загальну суму 35438 руб. 
(під 1090). У 1893 до банку надійшло 
84243 руб. 06 коп., в тому числі: пайо- 
вих внесків - 4216 руб. 40 коп.; утри- 
мано відсотків за позику і за відтермі- 
нування платежів - 4313 руб. 78 коп.; 
пені - 47 руб. 79 коп.; повернено по- 
зик - 46471 руб., надійшло внесків - 
6071 руб. 54 коп., випозичено - 17128 
руб, запасного капіталу - 168 руб. 80 
коп., відсоткових паперів - на 3287 

руб. 50 коп.; мали прибутку на ці па- 
пери - 28 руб. 47 коп., інших приб. - 
15 руб. 45 коп. і перехідних - 2494 
руб. 33 коп. Із зароблених коштів у 
звітному періоді витратили: на ви- 
давання пайових внесків - 4331 руб., 
54 коп., на розподіл прибутку - 1289 
руб. 62 коп., на позики - 35438 руб., 
на оплату відсотків по кредитах, ви- 
даних до встановленого терміну - 55 
руб. 91 коп., на видачу вкладок - 2612 
руб. 41 коп., на відсотки по вкладах - 
427 руб. 09 коп., на позики - 19000 
руб, на відсотки - 584 руб. 05 коп., на 
придбання відсоткових паперів - 3287 
руб. 50 коп., на відшкодування збит- 

ків і сплату на відсоткових паперів - 
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15 руб. 80 коп., на керівництво - 1336 
руб. 94 коп., обігових - 318 руб. 80 
коп., 1 перехідних - 1064 руб. 86 коп. 
КРИЖАНІВСЬКА Алла  (Іва- 
яса нівна (нар. 

і 22.09.1940, 

Татарбуна- 
" ри) - бібліоте- 
" кар. Закінчила 

| Одес. культос- 
| вітнє уч-ще 

(1963). З 1958 - 
працює зав. 
Мар'янівською 
бібліотекою, 

що здобула репутацію найкращої в ра- 
йоні. Нагородж. орденом «Знак Поша- 
ни» (1981), медалями, почесними гра- 
мотами, номінант програми «Людина 
року Овідіопольщини -- 2000». 
КРИЖАНІВКА - хутір, якого сьо- 
годні нема. Належав Крижанівському. 
Містився край Чорного моря на схід 
від сучасної залізничної платформи 
Студентська. Виник на початку ХХ ст.: 
поблизу х.Шедевера (карти 29-29а). 
Під час Першої Світової війни обіч 
нього була берегова артилерійська 
батарея, до якої підвели залізничну 
гілку (див. Люстдорфська батарея). 
На 1916 - 6 госп-в 1 25 мешканців; 
на 1921 - 50 дес. землі (садиба - 0,25 
дес., виноградник - 2 дес., орних - 47 
дес.), у 1929 - 7 дворів. Увійшов із 
1930-х до к-пу «Червоний прикордон- 
ник» (див. Кароліно-Бугаз). 
КРИМ - татарське поселення (аул). 
Містилося на території с. Малодо- 
линське, можливо, є ногайським ау- 

лом Єсебой, згадуваном у 1769 (див. 
Єдисан). 1734 Лафітт Клаве зазна- 
чив, що в ньому мешкали переселен- 
ці з Кримського півострова (після лік- 
відації Кримського ханства 1783). У 
1990-х роках культурний шар на пра- 
вому березі балки, на південь від до- 
роги на Одесу, на приватних садибах 

простежив І.В. Сапожников (1990-1). 
Лафитт-Клаве Описание пути от Кон- 
стантинополя до Очакова. - С.-Пб., 1821. 

КРУТОГОЛОВ Петро  Дми- 
трович (нар. 
22.12.1942, 
Овідіополь) - 

-, організатор ви- 
робництва. За- 
кінчив Іркутск. 
політех. ін-т 
(1966). Працю- 

вав на підприємствах машинобудів- 
ної та хіміч. промисловості Сибіру 
(1966-1968). Повернувся до Оде- 
си на завод «Пресмаш», потім був 
заст. начальника Одес. відділ. ін-ту 

автоматизації виробництва (1969- 
1974), голов. механіком 1 начальни- 
ком виробництва аміаку Одес. при- 
портового заводу (з 1974). Закінчив 
курси академії «Зовнішторгу» (Мо- 
сква), після чого був представником 
Міністерства зовнішньої торгівлі 
СРСР у ФРН. З 2004 куратор будів- 
ництва заводу мінеральних добрив 
в Алжирі. Нагородж. медалями та 
грамотами. 
КСЕНПВКА - назва кол. Клейнлі- 
бенталь з 1896 по 1916. Переймено- 
вана на честь доньки рос. імп. Олек- 
сандра ПІ вел. кн. Ксенії (06.04.1875 
- 20.04.1960). 1896 в селі було 255 
дворів 1 1843 мешканці (912 чол. і 
934 жін.). Римо-католицький костел 
(див. Клейнлібентальський кос- 
тел). Школа - 240 учнів (144 хлоп. 
1 96 дівч.); грязево-лікувальний |і 
гідропатичний заклад (див. Клей- 
нлібентальський  гідропатичний 
заклад), два лікарі; вільна аптека, б 

крамниць, 4 винних погреби, пивна, 

хлібний склад. Заїзд. Соляний про- 
мисел. До міста і залізн. стан. Оде- 
са - 16 верст, до пароплавного при- 
чалу в Одесі - 20 верст, до волосного 
центру (Маріїнське) - 4 версти. 
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КУДРЯВЦЕВ Віктор 94 Андрі- 
йович (нар. 
25.08.1952, 
Білгород- 
Дністров- 
ський) - гро- 
мадський 
діяч. Закінчив 
Одес. автошко- 
лу ДТСААФ 
(1970). У складі 
63 окр. бригади 

морської піхоти брав участь у бойо- 
вих діях в Єгипті (1971-1972). Після 
РА працював водієм в Овід. РК КПУ 
(1973-1978), потім знову служив у РА 
прапорщиком-інструктором  (1978- 
1996). Працював вчителем в Овід. 
НВК-гімназії, очолював Овід. ра- 
йонну спілку ветеранів Афганістану 
(1999-2010). Нагородж. медалями «За 
бойові заслуги», «Учасник бойових 
дій», «Захисник вітчизни», «За бездо- 

ганну службу» І, П, ПІ ст-нів, почес- 
ними грамотами Одес. ОДА, облради, 
Всеукраїнської спілки ветеранів Аф- 
ганістану та ін. 
КУДРЯВЦЕВ Всеволод Вік- 

| торович 
(11.11.1923, 
Овідіополь- 
13.06.2002, там 

само) - орга- 
нізатор вироб- 
ництва, громад- 
ський діяч. За- 
кінчив  Білго- 
род-Дністр. с.-г. 

тех-м (1960). 
Після курсів при І судноремонтному 
заводі (1940, Одеса) працював тока- 
рем. З початком ВВВ евакуйований 
у Борисоглібськ Воронезька обл., де 
08.08.1941 пішов добровольцем у 
РСЧА. Курсант полкової школи 41 зап. 
СПО (10.08.1940-29.10.1941) та рядо- 
вий 21 окр. курсантської СБ (Західний 

фронт). Рядовий, ком. рою розвідки, 
помічник ком. взводу полкової розвід- 

ки у складі 21 СБ, 47 Невельської СД 
(оборона Москви, Калінін., І Прибалт. 
і Ленінград. фронти). Відзначився в 
боях за село Клинкове Смолен. обл., 
коли рій відбив шість атак ворога, та 
в ін. операціях в тилу ворога. Після 
курсів перебував у резерві І Прибалт. 
фронту  (28.08.1943-06.1944), | по- 
тім ком. взводу розвідроти, ком. 344 
окр. розвідроти 270 Демидівської СД 
(06.1944-25.02.1945). Рота полонила 
37 фашистів, знищила 320 ворогів. 
У боях за Елькуземе (Латвія) важ- 
ко поранений 1 лікувався в шпиталі 
(03.1945-06.1945), війну закінчив ка- 
пітаном. Демобілізувавшись, працю- 
вав старш. інстр. Сталін. райвійськко- 
мату Херсона (1945-1946). Повернув- 
ся до Овідіополя: зав. Овід. райвідді- 
лом соціального забезпечення (1946- 
1953), гол. к-пу ім.Дзержинського 
(1953-1988). З відсталого госп-во 
перетворилося на  багатогалузеве 
зразкове. Його принциповий і вимо- 
гливий керівник, небайдужа людина, 

готував кадри для всього р-ну. Розбу- 
довував соціальну сферу Овідіополя, 
підтримував спорт (особливо футбол 
та гандбол), народне мистецтво (хор 
«Райдуга»). За словами людей: «Ку- 
дрявцев - найдорожчий подарунок 
Овідіополю від Бога». 23 роки був де- 
путатом Одес. облради, 30 років - де- 
путатом Овід. райради. Був делегатом 
ХХУЇ та ХХУМП з'їздів КПУ. Голова 
Овід. районної ради ветеранів війни 
та праці (1992-2002). Мав звання Ге- 
роя Соц. праці (1966), «Заслужений 
працівник с.-г. України». Нагородж. 
орденами Червоного прапора (1943, 
1945), Вітчизняної війни І ії ПІ ст-нів 
(1944), Червоної Зірки (1945), Леніна 
(1956, 1966, 1975), Жовтневої рево- 

люції (1973), двома медалями «За від- 
вагу» (1942), грамотою «За відзнаку в 
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штиковій атаці» (1942), ювілейними 
медалями, грамотами. Почесний гро- 
мадянин Овідіополя (2000). 
КУЗАКОНЬ -- родина міщан, 
селян-власників, за радян. часів - 
колгоспників і робітників. Засно- 
вник - роду на землях краю - Пе- 
тро Сергійович Кузаконь. Мав 
братів Василя, Павла, Володимира, 

Івана й сестер Ольгу, Марію та Єф- 
росинію. На початку ХХ ст. прибув 
до х. Шедевера разом з його влас- 
ником К.О.Шедевер. Відтоді пра- 
цював тут прикажчиком. Напере- 
додні 1917, викупивши в поміщи- 
ка наділ, почав сам хазяїнувати як 
хлібороб на власному хуторі (зго- 
дом цей хутір дістав назву Перво- 
майський) і вибився у середняки 
(на 1923 мав 2 хати, 2 коней і 7 дес. 
землі, а на кінець 1920-х - 3 дво- 

ри). В роки колективізації сім'ю 
розкуркулено 1 15.06.1930 виселе- 
но до с. Савеліївки (ділянка Мо142) 
Андре-Іванівського р-ну, але піс- 

А 

- 

ть 

р. 

г 

2 

Л 

о 

. Р/ 

Га 

- 

. 

. 

Кузаконь Микола, Іригорій, 
Михайло Григоровичі. 1952 р. 

ля перегляду 
справи роди- 
ну зоставили 
на теренах на- 
шого р-ну, хоч 
спроби ви- 
слати дружи- 
ну  померло- 
го на той час 
П.С.Кузаконя 
(723.05.1930) 
влада не при- 

пиняла до жовтня того року. Від 
Катерини Денисівни (дівоче - Пе- 
рехрєстова) він мав дітей Агафію 
(за першим чоловіком - Дубина, за 
другим - Щербина), Григорія (пом. 
26.03.1936; дружина Меланія Пан- 
теліївна Леонова з х.Дальницьких; 
діти: Степан - 1919 р.н., Михайло - 
1921 р.н., Григорій - 1923 р.н., Ми- 
кола - 1925 р.н., Віра - 1927 р.н.), 
Федора (1994 р.н.; дружина Анас- 
тасія Пилипівна Прокопенко - 1892 
р-н.; діти: Ольга - 1921 р.н., Пела- 
гея - 1922 р.н., Микола - 1924 р.н., 
Никифор 1 Ганна - 1926 р.н.), Про- 
кіпа (загинув 25.06.1946 на заліз- 
ниці Кароліно-Бугаз; з 1923 - дру- 
жина Меланія Лук'янівна Томак з 
х.Дальницьких; діти: Валентина за 

чоловіком Кириленко та їін.). Шес- 
теро внуків П.С.Кузаконя стали 
учасниками ВВВ, серед них Степан 
Григорович воював ще на фінській 
війні 1939-1940, згодом навчався 

на бухгалтера, а з початком ВВВ в 
Одесі записався 23.06.1941 добро- 
вольцем 1 воював у складі 25 Чапа- 
євській СД, потім у 38 СД (помер у 
червні 1943 в шпиталі у званні сер- 
жанта біля х. Братчики Тихорець- 
кого р-ну Краснодар. краю). Ми- 
хайло Григорович з березня 1941 
навчався на інструктора-водолаза, 
після цього став учасником битви 
за Сталінград (отримав медаль «За 

Кузаконь С.І: 1940 р. 
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оборону Сталінграда»), воював на 
ПІ Білор. фронті і повернувся після 
поранення у 1947. Григорій Григо- 
рович - учасник оборони Одеси, 
потрапив до румунського концтабо- 
ру, назвавшись «бесарабцем», уря- 
тував собі життя і повернувся до- 
дому; тут мешкав до 1944, а потім 
разом з братами - знову на фронтах 
війни; служив санінструктором у 
1003 СІ 183 окремої СБр, був кон- 
тужений у квітні 1945; нагороди - 
орден Слави ПІ ст.-ня., медалі «За 
відвагу», «За взяття Берліна», «За 
визволення Німеччини». Микола 
Григорович, сержант, поранений 
на Зеєловських висотах під Берлі- 
ном, нагороджений орденом Слави 
ПІ ст.-ня, повернувся додому після 
шпиталю у 1946. Микола Федоро- 
вич дійшов до Чехословаччини, 

потім воював на Далекому Сході 
з японцями, а після війни ще два 

роки служив на Чукотці. Всього рід 
Кузаконів налічує 32 внуки (вижи- 
ло 25), 31 правнук, 42 праправну- 
ки, 20 прапраправнуків 1 тільки 17 
із них сьогодні мають прізвище Ку- 
законь. Вони мешкали і мешкають 
на території Овід. р-ну, в Одесі тав 
ін. обл. України. 
Шатохина Н. Помни имя своє... - Одес- 
са, 2004. 

КУКОСЬЯН Геворк Вагано- 
вич (нар. 30. 
04.1940, Боро- 
ве Сторожев. 
р-ну Комі 
АРСР) - пере- 
довик вироб- 
ництва. 1955 
закінчив 7 кла- 
сів Новоградк. 
школи, 1956 -- 

Акаржан. 
аграрну школу, а 1957 - Кілійське 
уч-ще механізації с.-г. (тракторист- 

машиніст). Трудову діяльність 
розпочав водієм р-пу «Диністров- 
ський». Після армії (1959-1962) 
знову працював водієм у р-пі, а з 
1963 по 1933 - зав. автогаражем 
цього госп-ва. Заочно закінчив 
Одес. автодорожний тех-м (1978). 
За час його роботи в р-пі збудова- 
но гараж на 35 боксів, склад ПММ 

і запчастин, автопарк збільшено 
до 55 одиниць. На громадських 
засадах працював гол. профкому 
(1967-1973), гол. комітету народно- 
го контролю й товариського суду, 
а після реорганізації р-пу на ВАТ 
«Дністровський» - гол. спосте- 
режної ради. Нагородж. орденом 
«Знак Пошани» (1936), медаллю 
«За доблесну працю. До 100-річчя 
Леніна», знаком «Переможець соц. 
змагання» (1973), почесними гра- 
мотами. ЩІ 
КУЛИКОВСЬКИЙ Адольф Ало- 
їзович (роки життя невідомі) - по- 
міщик, статський радник і почесний 
мировий суддя Одес. повіту. На по- 
чатку ХХ ст. придбав частину земель 
Інгістових біля с.Грибівка (Андрі- 
анівка) де і мешкав у власному ма- 
єтку. Разом із своїми братами Євге- 
ном та Оскаром (статський радник і 
член Одес. окружного суду) володів 
362,875 дес. землі (на 1911). А.А. 
Куликовський мав квартиру в Одесі 
по вул. Ніжинській. Після 1920 його 
землю 1 майно в Грибівці реквізова- 
но, а в будинку розмістилися сільра- 
да 1 правління к-пу «Червона зоря». 
Згодом будівлю знесли. 
КУЛІНСЬКА Пелагея Микитівна 
(02.01.1921, Овідіополь - 06.04. 2010, 

там само) - передовик виробництва. 
Після розкуркулення батьків працю- 
вала в к-пі «І п'ятирічка»: на різних 
роботах (1933-1937), з 16 років - лан- 
кова рільничої бригади (1937-1941). У 
повоєнні роки очолювала ланку ріль- 

зані У. де 



ничої бригади 
к-пів | «Політ- 
відділ» (1944- 
1947) та ім. 
Дзержинсько- 
го (1947-1975). 
Була депутатом 
Овід. райради 
(1973-1977) їі 
селради (1969- 
1975). 1957 

добилася врожайності 55 ц/га насін- 
нєвої гібридної кукурудзи на площі 
50 га. Нагородж. орденами Леніна 
(1958), «Знак Пошани» (1966), меда- 
лями ВДНГ СРСР (1956, 1968), зна- 
ком «Ударник ІХ п'ятирічки» (1973), 
«Переможець соц. змагання» (1973), 
почесними грамотами. 
КУЛІНСЬКИЙ Дмитро Хомич 

(06.10.1904, 
Овідіополь  -- 
13.11.1990, там 

само) - передо- 
вик  виробни- 
цтва.  Працю- 
вати почав у 
госп-ві батьків. 
Був на різних 
роботах у к-пі 
«Т п'ятирічка» 

1931-1934), очолював рільничу бри- 
гаду к-пу «Політвідділ» (1934-1941). 
Учасник ВВВ (1944-1945). В після- 
воєнні роки очолював рільничу бри- 
гаду Хо 2 к-пу їм. Дзержинського 

1947-1977). Нагородж. орденами Ле- 
ніна (1971), «Знак Пошани» (1961), 

Вітчизняної війни П ст-ня (1985), ме- 

далями «За трудову відзнаку» (1968), 
«За доблесну працю» (1978), ВДНГ 
СРСР (1956, 1969, 1977), почесними 
грамотами. 
КУМПАН Антоніна Якимівна 
(01.03.1904, Санжійка - 06.03.2004, 
там само) - передовик виробництва. 

Народилася в 

багатодітній 
сім'ї. Закінчи- 
ла | початкову 
школу.  Одру- 
жившись ІЗ 
Ю.А. Кумпа- 
ном (загинув на 
фронті 1941), 
вступила в к-п 
«Червона  зір- 
ка»  (Грибів- 

ка). Після війни понад двадцять років 

працювала на птахофермі. Нагородж. 
орденом Леніна та медаллю «За тру- 
дову доблесть». 
КУМПАН Михайло Юрійович 

(01.08.1923, 
Санжійка - 
15.11.2009, там 

само) - орга- 
нізатор вироб- 

| ництва, Герой 
Соц. праці 
(1970). Закін- 
чив початкову 
Олександрів- 
ську 1 Даль- 
ницьку 7-річну 

школи. 1939 вступив до Одес. харчо- 
вого тех-му. Разом із матір'ю пережив 
окупацію. З квітня 1944 в РА; воював 
у складі військ П Укр. фронту (кон- 
тужений у боях за Молдавію). Після 
курсів радіотелеграфістів служив у 
складі 120 гв. полку 39 гв. СД. І Біло- 
рус. фронту. Важко поранений під час 
визволення Польщі. Війну закінчив 
у Берліні. Демобілізувавшись, 1947 
очолив Санжійську сільраду; з черв- 
ня 1948 - гол. к-пу «9 січня 1905 р.»; 
з квітня 1949 - к-пу «Червона зірка». 
Закінчив курси Одес. середньої с.-г. 
школи керівних колгоспних кадрів 
(1951-1952), заочний відділ Одес. с.-т. 
ін-ту (1960). Після укрупнення к-пів 
«Червона Зірка» (Грибівка), ім. 9 січ- 

го ОА УСУЮТІ 



ня 1905 р. (Санжійка) та їм. Петров- 
ського (Дальник) очолював новий к-п 
ім.ХХІ з'їзду КПРС з центр. садибою 
в Дальнику (1959-1982). За роки його 
трудової діяльності збудовані: тва- 
ринницьке містечко, птахофабрика, 
оновлені виноградники та виноробне 
підприємство, тепличне госп-во, ство- 
рено потужний технічний парк, стали 
до ладу три БК, нова двоповерхова 
школа, колгоспний будинок відпочин- 
ку, їдальня, дитячі садки, нові вулиці, 

асфальтовані дороги. Нагородж. ор- 
денами Червоної зірки, Вітчизняної 
війни І ст-ня, Леніна (1953 і 1970), 

Трудового Червоного прапора (1971), 
медалями «За визволення Варшави», 
«За взяття Берліну», «За перемогу над 
Німеччиною» та ін. 
КУНДЕРТ Іван Андрійович 
(1832, Грослібенталь - 11.03.1908, 

Одеса) - громадський діяч, почесний 
громадянин Одеси. Народився в бага- 
тодітній сім'ї колишніх німецьких ко- 
лоністів. Дід, Андреас Кундерт при- 
був із Швейцарії до Росії 1303 серед 
перших колоністів Грослібенталя. 
Мав синів Якоба, Генріха й Іогана- 
Ївана Андрійовича. Після земельної 
реформи 1861 І. Кундерт з колоніста 
перетворився на поселянина-власника 
(мав понад 400 дес. землі, див. Бара- 
бойскі хутори). Багато разів був чле- 
ном Одес. повітової земської управи 
(в тому числі від Овідіополя, див. 
Овідіопольська міська управа). З 
1871, по скасуванню пільг для німців, 
разом із пастором Г.А.Лангом (1841- 
1918) і місцевими «штундистами» 

намагався протидіяти владі у ново- 
створеній Грослібентальській волос- 
ті. Виступав за право викупу наділів 
із громадської землі для її продажу за 
ринковою ціною, щоб малоземельні 

поселяни могли виїхати до Америки. 
Пропонував також скасувати спеці- 
альні громадські капітали (вівчарний, 

банківський, опікунський, тощо) та 

розділити їх серед колишніх колоніс- 
тів для викупу землі. Дістав почесне 
довічне звання громадянина Одеси. 
Сприяв будівництву Маріїнської лі- 
карні (1396-1897). Заповів 300 руб. на 
утримання сирітського дому в Марі- 
їнському. Був кілька раз одружений. 
Від першої дружини мав шестеро 
дітей: Софію (в заміжжі Фаатц), Ма- 
рію (Сіппле), Крістіну (Горнбахер), 
Матильду (Фаатц), і двох синів - 
Вольдемара (Володимир Іванович 
Кундерт) 1 Фрідріха. На 1913 їх імена 
числяться серед власників біля Арна- 
утського 1 поштової стан. Ксеніївка: 
В.І. Кундерт (24 дес.), Ф.І. Кундерт 
(47,5 дес.). Діти Фредеріка: Вольде- 
мар, Іда та Корнелія (по 21,5 дес.). 
КУНДЕРТ Володимир Іванович 

(1378 - 72) - 
інженер- 
архітектор, 
почесний  ми- 
ровий суддя 

| Одес. повіту. 
| Народився в 

ц У маєтку батьків 
поблизу Грос- 
лібенталя. 
Закінчивши 
одеське реаль- 

не у-ще св. Павла 1 7-й клас реального 
училища, навчався у С.Петерб. на ци- 
вільного інженера (1895-1990). Захис- 
тився із золотою і срібною медалями. 
Почав службу в одеській міській Гро- 
мадській управі (1901-1906) й земстві 
(1906-1908). Паралельно, із 1904, пра- 
цював архітектором Новоросійського 
ун-ту. Заснував власне підприємство 
(1903) 1 художню майстерню (1910). 
Став піонером залізобетонного буд- 
ва на півдні України. В Одесі виконав 
кільказамовлень, середних заводГена, 

торг. дім «В. Бломберг», низка водона- 
пірних башт, кілька млинів 1 будівель 
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порту. Застосовував вогнетривкі ма- 
теріали та залізобетонні фундаменти. 
Учасник Одес. фабрично-заводської, 
промислово-художньої 1 с.-г. виставки 
1910 (золота медаль за залізобетонні 
будівлі). За його проектом збудовано 
гол. павільйон виставки у стилі «мо- 
дерн». Одна з робіт В. Кундерта -- 
пам'ятник-гармата | з  потопленого 
англійського пароплава «Тигр», вста- 
новлена на Приморському бульварі в 
Одесі (1904, в день ювілею бомбарду- 
вання 10.04.1854). Мешкав в Одесі на 
вул. Петра Великого, 9 (Єлизаветин- 
ська, 3). На початку Першої світової 
війни власним коштом сприяв техніч- 
ному переобладнанню колишнього 
санаторію У.М. Сігала в Аркадії для 

поранених військових. За радянського 
часу працював зав. техвідділу конто- 
ри П-пайбуд (з 1927), гол. інженером 
одеського відділку Металбудпроекту 
Держпроектбуду. Дожив до румун- 
ської окупації Одеси. Обіймав посаду 
заст. голови з будівництва і був ди- 
ректором Будинку вчених. Емігрував 
1944 разом з німецькими частинами. 
Був двічі одружений: з Ірмою Вай і 
Олександрою Тавріді. Мав дітей: Во- 
лодимира, Віолету й Олександрину. 
Подальша доля маловідома. 
Плеская-Зебольт 3.Г. Одесскиє немць 
1803-1920. - Одесса, 1999. 

КУНИЦЯ саме Андрійович 
, (16.03.1914, 

Великий Хутір, 
нині | Драбів. 
р-н Черк. обл. -- 
29.08.1941, 
Вел.  Дальник 

Біляїв. р-ну) - 
ВІЙСЬКОВИЙ 
льотчик. Після 
семирічки пра- 
цював в артілі 

Закінчивши пед. «Червоний орач». 
тех-м у Золотоноші (1934), став зав. 

піонерським відділом РК ЛКСМУ. В 
лавах РСЧА з 17.08.1935. Закінчив 
Качинську війск. авіаційну школу 
і став у ній інструктором. У травні 
1940 призначений комісаром еска- 
дрилії 69 винищувального авіаполку 
ОДВО. Учасник ВВВ з першого дня у 
складі 69 ВАП (21 мішаної авіадивізії) 
Приморської армії Півден. фронту. 
Бойовий рахунок відкрив 23 липня, 
збивши над Чорним морем бомбар- 
дувальника «Не-111». У повітряному 
бою 01.08.1941 в районі Дубоссар, 
рятуючи командира, збив винищувача 
«Ме-109», а в іншому бою, витратив- 

ши боєзапас, спробував протаранити 
бомбардувальник «Лі-87». Під час 
оборони Одеси зробив 107 бойових 
вильотів (40 на штурмовиках), у 12 
повітряних боях знищив 2 і в групі 
2 ворожих літаки. 29.08.1941, під- 
тримуючи наступ радянських частин 
у р-ні Фрейденталя (Мирне Біляїв. 
р-ну), група з 12 «1-16» стала до бою з 
15 «Ме-109», Одну з четвірок прова- 
див тут С.Куниця. Псля третьої атаки 
зав'язав бій з чотирма «Ме-109»., Збив 
одного «мессершмідта», а як скін- 
чився боєзапас таранив ще одного. 
Спалахнув 1 його літак. Куниця мало 
не врятувався на парашуті, але його 
вбили ворожі автоматники із землі. 
Тіло з 13 кульовими ранами підібрали 
бійці 25 Чапаєвської СД. Похований 
на полі бою. 05.11.1941 постановою 
ради Півд. фронту посмертно нагоро- 
джений орденом Леніна, а 10.02.1942 
йому присвоєно звання Героя Радян- 
ського Союзу. Після ВВВ перепохова- 
ний на Алеї Слави в Одесі. У Дальни- 
ку Овід. р-ну на його честь відкрито 
меморіальну плиту. 
КУПРІН Олександр Іванович 
(26.09.1370,  Наровчат  Пензенської 
губ. - 25.08.1938, Ленінград) - ви- 
датний російський письменник. На- 
родивсь у сім'ї дрібного чиновника. 
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О.. Купрін на 

повітряній кулі 
ОЛ Купрін 

Мати по смерті чоловіка перебра- 
лася до Москви. 1380 року закінчив 
Москов. Розумовський пансіон. Того 
самого року вступив до Москов. вій- 
ськової академії, переформованої в ка- 
детський корпус. Далі вчився в Олек- 
сандрівському військовому училищі 
(1888-1890). Вперше почав друкува- 
тися 1889. В чині підпоручика про- 
служив чотири роки 1 1994 вийшов у 
відставку. З 1901 працював у журналах 
Санкт-Петербурга. 1905 виходить най- 
значніший з його творів «Поєдинок». 
Потім були «Гамбрінус» (1907), «Гра- 
натовий браслет» (1911) та ін. Після 
більшовицького перевороту  пропо- 
нував свої послуги газетам для села, 

працював у журналі, заснованому М. 
Горьким 1918. Восени емігрує за кор- 
дон. Навесні 1937, повернувшись до 
Москви, видрукував свої останні тво- 
ри («Москва рідна»). Помер 1938 в Ле- 
нінграді. Вперше О.Купрін приїхав до 
Одеси 1898, а потім бував тут не раз. 
Спинявся на дачі письменника О.М. 
Федорова у Люстдорфі, де познайо- 
мився з І.О. Буніним. 1904 заприяте- 
лював з великим ентузіастом авіації 

С.І. Уточкіним. 13.09.1909 О. Купрін, 
С. Уточкін, редактор «Одесских но- 
востей» І.М. Хейфіц і кореспондент 
газети «Русское слово» І.А. Горелик 
злетіли повітряною кулею на висоту 
1250 метрів 1 вдало приземлилися біля 
Татарки. Свої враження від цієї подо- 
рожі виклав у нарисі «Над землею». 

КУРКАН ШНАТАЛІЯ  ФЕДО- 
РІВНА (нар. 
04.07.1959 | с. 
Успенівка Гу- 
ляйпільського 
р-ну Запорізь- 
кої обл.) - при- 
ватний нотарі- 
ус. Закінчила 
Одес. ун-т ім. 
І.І. Мечникова 

(1983). Трудову діяльність розпочала 
на взуттєвій фабриці м. Гуляйполе 
(1976-1978), після ун-ту працюва- 
ла адвокатом Одес. обласної колегії 
адвокатів (1933-1993). Державний 
нотаріус Овід. державної нотаріаль- 
ної контори (1993-1995), а з червня 
1995 - перший приватний нотаріус 
Овід. районного нотаріального окру- 
гу. Високопрофесійний фахівець, на- 
ставник молоді. Нагородж. почесни- 
ми грамотами. 
КУРСИ ІНОЗЕМИХ МОВ - фі- 
ліал одеських «чкаловських» курсів 
в Овідіополі. Працював з 1999, а з 
2007 - це самостійний заклад, Англій- 
ською і французької мов тут навчають: 
О.В. Божко, Т.Ф. Ткач 1 Т.Г. Шкрьоба. 
У 2009 було 220 учнів - підлітків і до- 
рослих. Вчилися за напрямками: мов- 
лення, письмо, граматика, аудіювання 
й читання. Наприкінці кожного семе- 

стру слухачі складають екзамени. 
КУТАЙСОВ Іван Павлович 

(бл. 1759 - 
09.01.1834, 
Підмосков'я) - 

граф. Походив 
з черкесів, що 
мешкали в око- 
лицях  Хаджи- 

бея напередод- 
ні російсько- 

турецької війни 1769-1774. У жовтні 
1769 потрапив у полон до команди 
запорозьких козаків Софрона Чор- 
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ного під час їх нападу на єдисанські 
аули Буркут, Єсебой і Камбаль у р-ні 
Сухого лиману 1 р. Дальник. У лис- 
топаді того самого року надісланий 
«живим подарунком» імп. Катерині 
П як «хлопчик Кутай, син черкесів» 
з аулу Буркут (був колись на місці 
суч. Великодолинського). Хлопчик 
виріс при дворі великого кн. Пав- 
ла. Навчавсь у Парижі й Берліні на 
перукаря, був камердинером князя, 
а як Павло зійшов на трон, став гар- 
деробмейстером  У-класу. І пішло: 
дворянин (17.03.1798), єгермейстер 
(06.12.1798), барон (22.02.1799), 
граф (05.05.1799),  обершталмей- 
стер П класу (01.01.1800), мальтій- 
ський рицар ордена Великого хреста. 
Мав також ордени Св.Анни І ст-ня 
(0798),  Св.Олександра Невського 
(1799),  Св.Андрія Первозванного 
(19.12.1800). Завдяки отриманим від 
імператора землям став заможним. 
Як вбили імп. Павла І, мусив емігру- 
вати. Після 1308 мешкав у Москві та 
по своїх маєтках під Тамбовом. 
Маркевич А. Граф Иван Павлович Кутай- 
сов // ЗООИЙД. - 1901. - Т. 23. 

КУЧЕР Василь Павлович (нар. 
05.11.1937, 
Наумівка Ко- 
рюків. р-ну 
Чернігів. 
обл.) - вироб- 
ничник, канд. 
с.-г. н. (1975). 
Закінчив 
Чернігів.  3о- 
отехнічний 
тех-м (1956) 

і Одес. с.-г. ін-т (1961). У 1960- 
1969 - бригадир на фермі ВРХ, у 
1969-2007 - гол. зоотехнік учгоспу 
ім.Трофимова. Один із засновни- 
ків кращих в Одес. обл. племінної 

ферми ВРХ і заводу свиней великої 
білої породи. Нагородж. медалями 
«За доблесну працю. До 100-річчя 

Леніна», «Ветеран праці» (1986), 
срібною медаллю ВДНГ СРСР 
(1987). Почесний житель Молодіж- 
ного (2007). 
КУЧЕРЕНКО Ангеліна Андрі- 

ївна (нар. 20. 
10.1927,  Азо- 
во, ШПермської 
обл.) - вчитель. 
Закінчила | іст. 
ф-т Кудимкар. 
пед.ін-ту, філол. 
ф-т Одес. ун-ту 
їім.Мечникова 
(1963). Трудо- 
ву діяльність 

розпочала 1944 піонервожатою. Була 
вчителем історії, російської мови й лі- 
тератури, завучем Петродолинської 
школи (1958-1992). Очолювала групу 
червоних слідопитів (розшук родичів, 
похованих у братських могилах, лис- 
тування з учасниками боїв за визво- 
лення села в 1944, догляд пам'ятників 

тощо), створила зал Трудової слави з 
матеріалами про кращих працівників, 
лекторську групу. Нагородж. грамота- 
ми Міністерства освіти України та ін. 
Відмінник народної освіти. 
КУЧИНОВ Юрій Павлович 

І (нар. 18.05.1955, 
Шар'я, Костром. 
обл.) - спортс- 
мен і тренер. 
Закінчив Одес. 

пед. ін-т їм. 
В Ушинського 

(1986). Спор- 
тивну кар'єру 

же розпочав 1970 в 
ДЮСШ при ДСТ «Колос» (тренери 
Г.А. Колесник і В.Й. Кухарський). 
Багаторазовий чемпіон Одес. обл., 
учасник чемпіонатів СРСР, першо- 
го чемпіонату СРСР з важкої атле- 
тики серед юнаків (до 17 років). 
Служив у РА (1973-1975). Працю- 
вав корпусником-котельником Іллі- 
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чів. судноремонтного заводу (1975- 
1976), водієм в Одес. аеропорту 
(1976-1980). З 1981 тренує дітей 
у Новій Долині - вчитель школи, 
тренер ДЮСШ Ж І ДСТ «Колос». 
Перший успіх на молодіжних іграх 
(1984, Донецьк) - шосте командне 
місце 1 два призери (Д. Сторощук, 
О. Мілісевич). Далі були висту- 
пи на чемпіонатах СРСР, міжнар. 
змаганнях. Старш. тренер Одес. 
області (з 1984), тренер збірної 
команди України, старш. тренер 
збірної команди України серед чо- 
ловіків (2003-2009). Підготував 3 
засл. майстрів спорту (І. Розорьо- 
нов, Р. Савченко, Ю. Довгаль), 7 

майстрів спорту міжнар. класу (П. 
Іванов, О. Колокольцев, А. Вар- 

данян, Ю. Паратова та ін.), по- 
над 30 майстрів спорту. Його учні 
брали участь у 4 Олімпіадах, 13 
чемпіонатах світу, 16 чемпіонатах 
Європи, 8 чемпіонатах світу серед 
юніорів та 20 чемпіонатах Європи. 
Вибороли 73 медалі, а також 8 ме- 
далей на кубках світу. Серед них 
Олег Жур (перший чемпіон Єв- 
ропи й світу серед культуристів- 
аматорів). Ю.П.Кучинов має зван- 
ня «Майстер спорту СРСР» (1976), 
«Засл. тренер України» (1993), 
«Кращий тренер України» (1995- 
1998). «Засл. діяч фіз. культури 
України» (2004), «Кращий тре- 
нер України серед важкоатлетів» 
(1993-2005), не раз також виборю- 
вав звання «Кращий тренер Одес. 
обл.» (з 1993). 
КУШКО Леонтій Семенович 
(20.06.1920, Овідіополь - 11.06. 
2003, там само) - передовик ви- 
робництва. Закінчив Петровський 
с.-г. тех-м. Трудову діяльність по- 
чав обліковцем тракторної брига- 
ди к-пу «Ї п'ятирічка» (1935-1937), 
потім був трактористом Овід. МТС 

(1937-1940). 
Служба в ар- 
мії. Механік- 
водій  розвід. 

" б-ну 17 див. 

| Білорус. ВО 
(1940-1941), 
робота на 
електростан- 
ції Бобруйська 
(1941-1943). 
Повернувся 

в Овідіополь, де очолив трактор- 
ну бригаду к-пу «І п'ятирічка» 
(1944-1950). Починали з чотирьох 
трофейних тракторів 1 завдяки ви- 
сокій культурі хліборобства, стали 
кращою бригадою. Для поширення 
досвіду працювали в різних к-пах: 
«Політвідділ» (1950-1953), «Іскра» 
(1953-1958), їм. Дзержинського 
(1958-1986). Нагородж. званням 
Героя Соц. праці (1953), орденами 
Леніна, двома Трудового Червоно- 
го прапора (1966, 1963), Жовтне- 
вої революції (1973), медалями, 
почесними грамотами. Був депу- 
татом У-УІ скликань ВР УРСР, де- 

легатом ХУМПІ, ХХ та ХХГУ з'їздів 
КПУ 1 ХХП з'їзду КПРС. Депутат 
п'яти скликань Одес. облради. 
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ЛАЗАРЕНКО Василь Семенович 
(02.01.1913, 
Овідіополь  - 
26.07.1971, 
Москва) - вій- 
ськовий. 1931-- 
1932  - гол. 
рибколгоспу 
в |  Овідіопо- 
лі. 1932 всту- 
пив до Одес. 
арт. школи. 

Брав участь у боях на Халхін-Голі, 
радянсько-фінської війни  1939- 
1940. В роки ВВВ був учасником 
боїв на Кавказі, в Україні, Болгарії, 

Австрії. Закінчив війну гв. підполк. 
1947-1948 - Вищі арт. курси; 1949 - 
звання полковника В  подальшо- 
му - заст. ком. дивізії (з 1952, Київ); 
Академія  ім.Фрунзе (1953-1957); 
Вищі академічні арт. командні курси 
(1958, Ленінград); призначений ком. 
дивізії у званні ген.-майора (1959). 
1960 - переведений ком. артилерії 
повітряно-десантних військ Моск. 
ВО. 1970 вийшов у запас. Нагородж. 
орденами Червоної зірки (2), Чер- 
воного прапора, Вітчизняної війни і 
багатьма медалями. 
ЛАЗАРЕНКО Сергій Гаври- 
лович (11.04.1923, Овідіополь - 
16.10.2005, там само) - учасник 
ВВВ, передовик виробництва. За- 
кінчив Кременч. військове авіаційне 
училище (1941). З першого дня ві- 
йни - у бойових діях 820 авіаполку, 
важко поранений на Курській дузі 
(1943). Демобілізувавшись 1946 (гв. 

старшина), був 
інспектором 
Овід. райвідді- 
лу соціального 

забезпечення 
(1946-1957), 
зав. гаражем 
Овід. Міжкол- 
госпбуду (1957- 
1964), к-пу ім. 
Дзержинсько- 
го (1964-1983). 
Нагородж.  ор- 

денами: Вітчизняної війни П ст-ня 
(1985), За мужність (1999), 11 юві- 
лейними медалями ВВВ, знаками 

«Переможець соц. змагання» (1979- 
1980), грамотами. 
ЛАЗАРЄВА (Колісниченко) Ма- 

рія Павлівна 
(28.08.1928, 
Овідіополь  -- 
20.01.1990, там 
само) - пере- 
довик виробни- 
цтва. Народила- 
ся в працьови- 
ТІЙ селянській 
сім'ї. Батьків 

«розкуркули- 

ли», вислали 

до Карело- 
Фінської РСР. Закінчила 4 класи Овід. 
школи (1940) і переїхала до батьків, 
1941 разом з ними евакуйована до Кир- 
гизької РСР. Працювати почала під- 
літком у 1942. 1944-1947 - робітниця, 
з 1949 - ланкова Нижньо-Чуйського 
р-пу. За видатний врожай стебла ке- 
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нафу (техн. к-ра) 121,3 ц/га здобула 
звання Героя Соц. праці (1950). Пе- 
ребравшись до Овідіополя (1958), 
25 років працювала на птахофермі, в 
польовій бригаді й телятницею МТФ 
к-пу ім.Дзержинського. Мала звання 
«Ударник ком. праці», «Переможець 
соц. змагання». Нагородж. медаллю 

«Ветеран праці» (1983), бронзовими 
(1972, 1978) 1 срібною (1973) медалями 
ВДНГ СРСР, почесними грамотами. 
ЛАНІДА (ІТ. апійа) - картографічна 
помилка. Позначка населеного пункту 
на кількох австрійських і російських 
картах 1780-х, найчастіше на березі 
моря між Ені-Дуньєю (Хаджибеєм) і 
Дністр. лиманом (карта 8). Можли- 
во є наслідком невірного прочитання 
Уапідипі (Тапідипі; назви Хаджибея 
1765-1769) на картах Заноні Ріцці 
1772, 1774 та їх репліках. 
ЛАННОАДА Гільбер де (1386 - 
22.04.1462)- бургундський лицар. Ви- 
ходець із дворянського роду Фландрії 
1 Геннегау (Ено); сеньйор де Валлер- 
валь і де Тронкен; один із перших ка- 
валерів ордена Золотого руна (1430). 
Вірно служив графові Вільгельму ГУ 
(1365-1417) 1 став учасником в приду- 
шення повстання у Льєжі 1404; потім 
виступив на боці своїх сюзеренів гер- 
цогів Бургундських: Іоанна Безстраш- 
ного (1371-1419) 1 Філіппа Ш Доброго 
(1396-1467) у битвах з англійцями в 
часи Столітньої війни. При Азенкурі 
1445 потрапив у полон. Бився також 
з «арманьяками», виконав кілька по- 
сольських місій. На землі суч. Украї- 
ни потрапив 1421, коли як посла- 
нець герцога Бургундського, а також 
французької (Карла УТ) та англійської 
(Генріха У) корон їхав до Криму че- 
рез Монкастро (Білгород). Частину 
своїх людей він скерував морем до 
Кафи (нині Феодосія), а сам перепра- 
вився на землі сучасного Овід. р-ну і 
рушив сушею. Г. де Ланнуа зафіксу- 

вав наявність генуезців у Білгороді 
1 повідомив про будівництво замку 
подільським старостою Гедігольдом 
(«Гедігольда вежа»). 
Путешествия  Гилльбера  де-Ланноа в 
восточнье земли Европьт в 1413-14 и 1421 
годах // Киевские университетские извес- 
тия. - Отд.2.- 1873.- Мо 8. 

ЛАФІТТ КЛАВЕ Андре-Жозеф 
де (23.02.1740 - 11.02.1794) - війсь- 
ковий інженер. Здобувши освіту в 
Інженерній школі Мезьєра, служив в 
Інженерному відділі Камбре (1779- 
1783); дослідив кордон з Фландрією, 
побував у Дюнкерку й Шарлемоні, піс- 
ля чого подав королю Людовіку ХУЇ 
проект каналів між річками Самброю 
та Уазою, Самброю і Шельдою. Склав 
(1783) проект каналу Рейн -Марна. 
1784 відряджений до Стамбула як екс- 
перт з фортифікації. Провадив огляд 
багатьох фортець на Чорному морі, 
сприяв реконструкції фортець Оча- 
ків та Ізмаїл, склав їх плани (а також 
плани Хаджибея та Березані) та подав 
опис земель від Дунаю до Півд. Бугу і 
найважливіших гаваней Чорного моря 
(зокрема Очакова). Важливими для 
вивчення історії краю є його нотатки 
про Аджидер 1 аул Крим. Повернув- 
шись до Франції 1733, став полков- 
ником (01.04.1791) 1 бригадним ген. 
(з 23.10.1792). Обіймав посади: дир. 
інженерних укріплень у Валансьєні 
(Півн. Франція), польовий маршал 
Північної армії (з 22.12.1792); член Ко- 
мітету фортиф. укріплень (1793); ген. 
інспектор фортиф. армії Східних Пре- 
неїв (з 12.04.1793), 23.12.1793 звільне- 
ний Комітетом Громадського порятун- 
ку й арештований 10.01.1794 в м.Мійо. 
Помер у тюрмі Перпіньян. 
Сапожников И.В. Описание Одессвь и 
Северного Причерноморья 1780-х го- 
дов. - Ильичевск, 1999; Сапожников 
И.В. Миссия Лафитта-Клаве в Очаков- 
ской области и Буджаке в 1784-1789 го- 
дах // 5ігаїтит ріцз. - 2001-2002. - Мо 5. 
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ЛЕВИЦЬКИЙ Сергій Микола- 
йович (нар. 
19.06.1985, 
Великодолин- 
ське) - спортс- 
мен.  Управ- 
ляє дзюдо (з 
1993) і карате 
(з 2004). Має 
звання май- 
стра | спорту 
міжнар.  кла- 
су з карате-до 

; жи (2009) і май- 
стра спорту з дзюдо (2007). орні 
ну кар'єру розпочав в Овід. ДЮСШ 
Хе (тренер О.Т. Усінов). Досяг- 
нення: дворазовий чемпіон Кубка 
світу та срібний призер Європи з 
карате-до (2008, 2009), дворазовий 
чемпіон Кубка України (2007, 2008). 
Входить до складу національної 
збірної України з карате-до (2009). 
Чемпіон Всеукраїнського  турні- 
ру з дзюдо. Багаторазовий чемпіон 
першості України та чемпіон Кубка 
Одес. області. Завжди є учасником 
малих Олімп. ігор, посідає призові 
місця з різних видів спорту: самбо, 
гирьовий спорт, армреслінг, вільна 
боротьба тощо. 
ЛЕВЧУК Володимир Володими- 

рович (нар. 
08.02.1959, Кі- 
верці | Волин. 
обл.) - громад- 
ськийдіяч. Про- 
живав у Вели- 
кодолинсько- 
му з 1965. За- 
кінчив іст. ф-т 
Одес. ун-ту ім. 
Мечникова 

1981), Одес. екон. ун-т (1995). Пра- 
цював асистентом каф-ри іст. ф-ту 
Одес. ун-ту ім.Мечникова (1981), 
зав. відділом, другим, першим секр. 

Центр. РК ЛКСМУ Одеси (1982-1987), 
секр., другим, першим секр. Одес. ОК 
ЛКСМУ (1987-1991), гол. комітету у 
справах молоді при Одес. облвикон- 
комі (1992). Комерційна діяльність: 
заст. упр. Одес. філією «Фіністбанк» 
(1992-1993), дир. Одес. філії 
«Єврокрим» (1993-1998). Нач. упр. 
внутрішньої політики, заст. голови з 
політико-правових питань Одес. ОДА 
(1998-2000). Працював гол. Овід. РДА 
(2000-2005). Був гол. Овід. райради 
(2006-2010). Доклав максимум зусиль 
до закінчення газифікації р-ну, буд-ва 
соціальних об'єктів (Палац спорту 
їм. Дукова, Будинок юстиції, перша 
черга Петродол. школи, пам'ятник 
воїнам-інтернаціоналістам тощо); 
сприяв цілковитій комп'ютеризації 
шкіл, започаткував серію книжок та 
міжнародний пленер «Берег Ові- 
дія». Налагодив побратимські зв'язки 
з  Тчевським  повітом (Польща), 
м.Верхлабі (Чехія), префектурою ЇІма- 
тія (з 2010 Центр. Македонія, Греція). 
У Великодолинському відбудував піс- 
ля пожежі Свято-Преображенський 
храм, допомагав оздоблювати храми 
в сс.Барабой, Роксолани, Йосипів- 
ка, Нова Долина. Громадська діяль- 
ність: делегат ХХ МПІ з'їзду КПУ, ХХІ 
з'їзду ВЛКСМ, ХХУІ з'їзду ЛКСМУ 
(очолював лічильні комісії). Член ЦК 
КПУ, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, член 
бюро ЦК ЛКСМУ. Президент феде- 
рації волейболу Одес. обл. (1999- 
2006), заст. президента федерації 
волейболу України. Секр. Одес. ОК 
СДПУ(о), член Політради СДПУ(о) 
(2002-2006). Був депутатом Одес. 
облради (2002-2006), Овід. райра- 
ди (2006-2010). Співавт. монографії 
«Край Овідія. Археологія та істо- 
рія Овід. р-ну» (2005), 3-х науково- 
навчальних посібників (2008-2009). 
Нагородж. орденом Дружби (РФ, 
2010), медалями, грамотами Кабміну 
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(2003) 1 ВР (2004) України, відзнака- 
ми гол. Одес. ОДА (2003), гол. облра- 
ди (2004). 
ЛЕМЕШЕВ Віталій  Олего- 

вич (нар. 
02.04.1968, 
Новоградків- 
ка) - спортс- 
мен, тренер, 
майстер спорту 
(1985).  Закін- 
чив Одес. пед. 

ін-т їм. Ушин- 
- ського (1990). 
і Тренування з 

кульової стрільби почав під керівни- 
цтвом О.П. Лемешева. Багаторазо- 
вий чемпіон 1 призер Всесоюзних, 
респуб. та обл. змагань (1982-1990). 
Чемпіон Спартакіади України (1985). 
Рекордсмен України у вправах з дріб- 
нокаліберною  гвинтівкою (лежачи 
599 очок з 600). Тренер відділу ку- 
льової стрільби Овід. ДЮЄШ Мої (з 
1990). Підготував кількох призерів та 
чемпіонів області, учасників чемпіо- 
натів України. Нагородж. почесними 
грамотами. 
ЛЕМЕШЕВ Олег Павлович 

(19.06.1942 
я Одеса - 02.09. 

2010, Новоград- 

ківка) - спортс- 
мен, тренер, 
майстер спорту 
(1973).  Закін- 
чив Одес. пед. 
ін-т їм. Ушин- 
ського (1973). 
Багаторазовий 
чемпіон і при- 

зер Вебсою ний республ. та обласних 
змагань з кульової стрільби з бойо- 
вої, дрібнокаліберної та пневматичної 
зброї (1968-1982). Вчитель Новоград- 
ківської школи (1959-1930), інстр. 
спорту р-пу «Дністровський» (1966- 

1984), тренер Овід. ДЮСШ М01 (з 
1980). Один з ініціаторів будівництва 
спортивного залу й тиру в Новоград- 
ківці (1969-1977). Підготував кількох 
призерів і чемпіонів області серед 
школярів, учасників першості Украї- 
ни. Нагородж. медаллю «Кращий тре- 
нер СРСР з кульової стрільби» (1985), 
знаками «Відмінник народної освіти» 
(1985, 2002). 
ЛЕНІНТАЛЬ - село Йосип. сіль- 
ради (карти 32, 33-35 та план 39). 
На 2001 - 441 особа (218 чол. і 233 
жін.), 90 будинків. Загальна площа 
села з навколишніми землями - 1149 
га. Засноване 1925 німцями з Грос- 
лібенталя. Під час колективізації 
діяв ТСОЗ, а потім к-п «Роте Фане» 

(«Червоний прапор»). До війни діти 
села вчились у школах Йозефсталя 
і Грослібенталя. Під час оборони 
Одеси тут були значні бої. Окупо- 
ване румунами 31.08.1941, визво- 
лене 11.04.1944 частинами 8 Армії. 
Під час окупації перейменоване на 
Адольфсталь (на честь А.Гітлера). 
1943 року мешкало 265 осіб, яких 
виселено 20.03.1944 (див. Пересе- 
лення причор. німців). Після війни 
заселене вихідцями З інших місць. 
На 1968 - 55 дворів (177 осіб). 
ЛЕОНІДОВЕ (Леонідівка, Ле- 
ванідівка) - хутір на південний 
схід від Санжійки. 1916 складався 
з 3-4 дворів. Назва походить най- 
швидше від прізвища К.ЇІ.Леоніді, 
купця з Одеси, який у 18360-1870-х 
орендував Кароліно-Бугазький со- 
ляний промисел 1 рибальські про- 
мисли на узбережжі Чорного моря. 
ЛЕЩЕНКО Петро Павлович 
(нар. 08.10.1946, Гурбинці Сріблян. 
р-ну Чернігів. обл.) - вчитель. На- 
вчався на філол. ф-ті Одес. ун-ту 
ім.Мечникова (1965-1970). Трудову 
діяльність розпочав учителем україн- 
ської мови й літератури Барабойської 
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| СШ. По служ- 
бі в РА (1972- 
1973)  працю- 
вав учителем 
у | Роксолан. 
СШ, з 1977 - 
організатор по- 
закласної  ро- 

боти, заст. дир. 
т школи, аз 1986-- 

незмінний  ди- 

ректор. За його активної участі в Рок- 
солан., та в інших школах району 
впроваджено учнівське самовряду- 
вання. Впродовж останніх З років се- 
ред учнів школи не зафіксовано жод- 
ного правопорушення. Один з органі- 
заторів районного тов-ва української 
мови ім.Шевченка (19389). Нагородж. 
грамотами районного та обл. відділів 
освіти. «Відмінник народної освіти 

УРСР», має вищу кваліф. категорію 
та звання «Вчитель-методист». Був 
депутатом Роксолан. сільради, чле- 
ном її виконкому. 
ЛИПСЬКА  (Митрофанова) 
Олександра Федорівна (нар. 

са і 10.05.1943, 
- -(Любомирка 

Чечельн. р-ну 
Вінниц. обл.) - 
вчитель. Закін- 

| чивши  Балт. 

пед. уч-ще, пра- 

цювала о вчи- 

телем укра- 

ЇНСЬКОЇ | МОВИ 

й літератури, 
була дир. Бур- 

дівської 8-річної школи Іванів. р-ну. 
Закінчила філол. ф-т Одес. ун-ту ім. 
Мечникова (1968). З 1974 по1976 -- 
зав. відділом пропаганди й агітації 
Іванів. райкому КПУ. З 1976 - вчи- 
тель, дир. (1980-1982, 1986-1989) 
Мар'янівської СШ. Вміло поєдну- 
вала педагогічну та громадську ро- 

боту. З її ініціативи проваджувано те- 
матичні вечори, свята села, відкрито 
пам'ятник воїнам-визволителям. ЇЇ 
учні - переможці районних 1 кількох 
обл. олімпіад з української мови. Не 
раз отримувала грамоти районного та 
обл. відділів освіти, місцевого р-пу 
«Чорноморець». Має вищу кваліфі- 
каційну категорію і звання «Вчитель- 
методист» (1985). Нагородж. медал- 
лю «Ветеран праці». Виховала чоти- 
рьох дітей. 
ЛИПСЬКИЙ Володимир Ле- 

онтійович 
(03.05.1938, 
Одеса - 25.08. 
2010, Мар'янів- 
ка Овід. р-ну) - 
вчитель,  гро- 
мадський діяч. 

Виріс у с. Ган- 
б ське  Ширяїв. 

«ФФ р-ну Одес. обл. 
- без батька, який 

загинув на війні. Закінчивши СП 
(1955), за комсомольською путівкою 
поїхав на Цілину. 1957-1960 - служба 
в РА. Демобілізувавшись, працював 
шофером, зав. сільським клубом у рід- 
ному селі. 1964 закінчив Одес. куль- 
тосвітнє училище. 1962-1964 заст. 
голови, секретар парторганізації к-пу 
«Росія» с. Ново-Андріївки Ширяїв. 
р-ну. 1974 переїхав до с. Мар'янівки 
Овід. р-ну. Працював будівельником, 
зав. МТФ, вчителем історії Мар'ян. 
СШ (з 1976). 1982 заочно закінчив 
іст. ф-т Одес. ун-ту ім. Мечникова. В 
1986-1991 секр. парторганізації р-пу 
«Чорноморець», делегат  ХХМУМПІ 
з'їзду КПУ, дир. Мар'янівської С Ш 
(1992-1994, 1997-1998). Здобув вищу 
кваліфікаційну категорію і звання 
«Старший вчитель» (1998). Протягом 
багатьох років був керівником сіль- 
ського драматичного гуртка, краєзна- 
вець, активний дописувач до газети 
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«Наддністрянська правда»; поет, 
автор слів до гімну Мар'янівки. На- 
городж. медаллю «Ветеран праці» 
(1987). 
ЛИСЕНКО Віталій Олексан- 

дрович (нар. 
10.08.1970, Ові- 
діополь) - Під- 

приємець, гро- 
мадський діяч, 

Й студент ун-ту 
, їм. ІІ. Меч- 

никова (з 2010). 
Після закінчен- 

А ня Овід. ЗОШ 
Мо2 працював в 
ремонтній май- 

стерні к-пу їм. (Дзержинського 
(1987-1988). Служба в лавах РА (1988- 
1990). Водій к-пу ім. Дзержинсько- 
го (1990-1996). З 2000 підприємець 
з пасажирських перевезень, а з 2010 
засновник і директор ВАТ «Овідіопо- 

льавтотранс». У 2008 заснував гро- 
мадську організацію клубу мисливців 
та рибалок «Караголь». Депутат Овід. 
Сел. ради (з 2010). Надавав благо- 
дійну допомогу дитячім закладам та 
громадським організаціям. Вперше в 
р-ні почав проводити Регіональні ви- 
ставки голубів та птиці (2009,2010), 
чемпіонат з рибної ловлі(2009, 2010), 
акцію «Чисте узбережжя Дністр. ли- 
ману» та інше. Популяризатор птахо 
розведення та голубівництва. Нагоро- 
джений почесними грамотами Одес. 

ОДА, Овід. РДА. 
ЛИТВИНОВ Петро Іванович 

(1926, Табун- 
щиково  Рос- 
тов.обл.- 1999, 

Одеса) - вче- 
ний  виногра- 
дар. Учасник 
ВВВ. Закінчив 
Азовсько-Чор- 
номор. с.-г. ін-т 

|єй б ", 
- 

(1952). Працював у Всерос. НДІ ви- 
ноградарства 1 виноробства (Ново- 
черкаськ). Заст. дир. з наук. роботи 
НДІ виноградарства і виноробства 
«Магарач» (з 1964); дир. НДІВІВ 
ім.Таїрова (з 1967), дир. Всесоюз. 
наук.-дослід. протифілоксерної стан- 
ції (з 1977). Основні напрямки до- 
сліджень: система догляду грунтів на 
виноградниках, створення промисл. 
технології та засобів механізації для 

виробництва прищеплених саджан- 
ців. Опублікував близько 100 науко- 
вих 1 наук.-попул. праць. 
ЛИЧ Володимир Іванович (нар. 

шини 12.02.1949, 
Володимир- 
Волинський 
Волин. обл.) - 
композитор, 
аранжуваль- 
ник, педагог. 
Закінчив Луць- 

ке музичне 
уч-ще (1968), 
навчався у 

Київ. консерваторії по класу скрипки. 
Працював у Волод.- Волин. музичній 
школі, керував інструмент. колекти- 
вами школи й міста, які перемагали 
на фестивалях і конкурсах в Україні 
та Польщі (1969-1999), З 1998 - член 
Ліги композиторів України. З 1999 
живе у Великодолинському. Керу- 
вав ансамблем «Наддністрянські му- 
зики», створив вокальний ансамбль 
«Черемшина», які здобули звання 
«народних». Пише свої та опрацьо- 
вує народні пісні. За виконання його 
пісні-балади «Під містечком Берес- 
течком» (виконавець  Є.ПШІпаченко) 
дістав Гран-Прі на міжнар. конкурсі 
«Світ талантів» у Києві. Не цураєть- 
ся концертної діяльності. Співпрацює 
з місцевими постами А. Ройченком 
1 О. Тельпіс. Нагородж. почесними 
грамотами. 
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ЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ  КОЛО- 
НІСТСЬКИЙ ОКРУГ - адмі- 
ністративно-територіальна одиниця 
Тирасп. (1795-1828) 1 Одес. (з 1828) 
повітів. Центр - Лібенталь (Великий 
Лібенталь, Грослібенталь). Створе- 
ний 1805 з німецьких кол. навколо 
Одеси. Округ існував до 1871. До 
нього входили: Грослібенталь, Клей- 
нлібенталь,  Йозефсталь,  Люст- 
дорф, Марієнталь Нейбург, Олек- 
сандергільф, Петерсталь, Франц- 
фельд, Фрейденталь (суч. Мирне 
Біляїв. р-ну) 1 Гільдендорф (суч. 
Красносілка, Комінтерн. р-ну). Крім 
католицьких (Клейнлібенталь, Йо- 
зефсталь і Францфельд), всі інші села 
були лютеранськими. Згідно зі спеці- 
альною інструкцією (1801), округом 
і колоніями керували окружний і 
сільський прикази. Сільський скла- 
дався: з шульца (старости, голови), 
двох бейзицерів (засідателів, бурго- 
містрів), що їх громада обирала на 2 
роки, Крім того, від кожних 10 дворів 
обирали десятників. Колоністська 
громада скликала мирський сход (за- 
гальні збори чоловіків - по одному 
від кожного двору). Окружний при- 
каз складався з обер-шульца (окруж- 
ного голови, обраного на 3 роки), 
і двох амтс-бейзицерів (окружних 
бейзицерів, обраних на 2 роки). Кол. 
перебували під пильним оком нагля- 
дачів, які входили до складу Кон- 
тори опіки. Як правило, наглядачі 
мешкали в центральній кол. округу 
і були посередниками між Конторою 
і колоністами. До їх обов'язків вхо- 
дило збирати дані про господарчу, 
фінансову, санітарну діяльність кол., 
їх демографічний розвиток, сплату 
казенних боргів, податків і виконан- 

ня різних повинностей. Посадових 

осіб до приказів колоністи обирали 
в присутності наглядача. Кандида- 
тів мала затверджувати Контора опі- 

ки, а утримувати громади. В першій 
пол. ХІХ ст. в колоніях розвивалося 
вівчарство, городництво, виногра- 
дарство, садівництво, ремесла. На 
1341 в окрузі: 936 будинків, 9 кірх 1 
костелів, 12 шкіл (1710 учнів, із них 

566 хл.). Всього 39376 дес. землі. 
Отримали наділи 763 сім'ї (51 дес. 
на сім'ю), а 410 сімей зосталися без- 
земельними, крім рільництва 257 сі- 
мей трудилися ремеслами. Колоніс- 
ти мали худоби (голів): 4423 коней, 
31983 ВРХ, 6403 овець (4528 мерино- 
сів). В поселеннях висадили 216507 
дерев (117137 фруктових, 18341 ту- 
тове, 81029 лісових) 1 3379556 кущів 
винограду, з яких виробили 72394 
відер вина. Тут також мали 279 вули- 
ків, 93 млинів, 3 ткацьких верстати, 
9 хлібних запасних магазинів (збе- 
рігали 205 четвертей озимого і 264 
ярового хліба). Зібрали громадських 
капіталів: 1837 руб. від громадсько- 
го висіву, 1645 руб. для богоугод- 
них закладів, 20905 руб. (разом із 
Кучурганським окр.) від вівчарства, 
755 руб. з оброку. 1541-го отримали 
34851 руб. прибутку (11116 руб. з 
продажу худоби й овець 1 23735 руб. 
з продуктів). Після сплати податків 
(19433 руб.) чистий прибуток ста- 
новив 15413 руб. (на сім'ю припало 
по 20,2 руб.). Найбільше здобули (в 
руб.): Санценбахер (22 тис.), Зінген- 
зейн (10 тис.), Кехеле (16 тис.), Маух 
(3 тис.), Барт (6 тис.) з Грослібента- 
ля; Крафт (6 тис.), Фулінгер (3 тис.) 
з Клейнлібенталя; Кнап (2 тис.) з 
Люстдорфа; Сінпель (40 тис.), Фріш 
(5 тис.) з Нейбурга; Шелеп (15 тис.) 
їз Петерсталя; Бахмаєр (8 тис.) з Ма- 
рієнталя. З 1567 колоністи почали 
використовувати прибутки з «вівчар- 
ної землі» (980 дес.) й прикуповувати 
для безземельних ділянки за межами 
колоній. Мешканців: 2500 (1806), 
3510 (1811), 7213 (15836), 8149 (1841), 
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1902 (1853). З 1869 в Грослібенталі 
діяло 5-класне центральне училище. 
Під час російсько-турецької війни 
1328-1929 1 Кримської війни 1853- 
1856 колоністи округу подавали до- 
помогу російській армії продоволь- 
ством 1 спорядженням. 
Велицин А.А. Немць в России. Очерки 
немецкой колонизации на Юге и Востоке 
России. - С.-ПО, 1893. 

ЛІЩЕНКО  Мотрона  Васи- 
лівна (нар. 
12.05.194Ї, 
Олександрів- 
ка Кіровоград. 
обл.) - бібліо- 
текар, поетеса. 
Закінчила куль- 
тосвітнє учили- 
ще, працювала 
зав. сільською 

; З бібліотекою. 
1975 стала мешканцем Овідіополя. 
Відтоді весь час у районній бібліо- 
теці, чимало робить для збереження 
і використання книжкових фондів 
Овід. Центр. бібліотечної системи. 
Є активним учасником масових за- 
ходів, скерованих на відродження на- 
ціональних традицій. Має поетичний 

талант. Її вірші зі збірки «Виноград- 
ний дощ» друкували місцеві газети. 
Член літературної студії «Сходини». 
У 2000 здобула третю премію в про- 
грамі «Людина року Овідіопольщини 
» в номінації «Діяч культури року». 
ЛЮБОМИЛА, хутір - див. Біляївка. 
ЛЮСТДОРФ «"Гизідогі) - німець- 
ка колонія, село. Мала назви Люстра, 
Люйздорф, Ольгине (1896-1917), 
Чорноморка (з 1945 - до 1990-х). За- 
снована 1805 німцями з Вюртемберга 
(40 сімей) на землі, рік тому виокрем- 
леній з території Одес. градоначаль- 
ства. Перше ім'я дав Е.О. де Рішельє. 
Планувалася як колонія ремісників, 
тому сім'ї отримали лише по 25 дес. 
Згодом село перетворилось на місце 

відпочинку і морських купань. Діяла 
лютеранська парафія. Церква (1870). 
Землі 1110 дес. (1857: 18 дворів і 43 
безземельні сім'ї). Виноробство, рес- 
торан Магула 1 винна лавка Щока 
(поч, ХХ ст.). Місце народження вій- 
ськового діяча А.Я. Шелла (1362- 
1920). Сільрада (1931). Мешканців: 
315 осіб (1825), 534 (1359), 329 (1887), 
250 (13996), 461 (1905), 431 (1910), 312 
(1916), 508 (1919), 638 (1924), 622 
(1943). Входило до складу Лібентал. 
кол. округу Тирасп. 1 Одес. повітів 
(1805-1371);  Грослібентал.  (Марі- 
їнської) волості Одес. повіту 1 губ. 
(1871-1923); німецького нац. Спар- 
так. району Одес. округу 1 обл. (1924- 
1939). Німецьке населення виселено 
з села 28.03.1944 (див. Переселення 
причорн. німців). 1945-1949 тут був 
фільтраційний табір органів репатріа- 
ції Хо186, з якого через Одес. порт Із 
СРСР відправляли військовополоне- 
них чехів, словаків, італійців, голланд- 
ців, бельгійців, болгар, турків, греків, 
французів, американців і англійців, а 
також приймали репатріантів з інших 
країн. Були в таборі й німецькі поло- 
нені. Частина з них померла тут і була 
похована на окремому кладовищі. 
1953 в Чорноморці відкрили Одеську 
біологічну станцію Інституту гідробі- 
ології АН УРСР (дир. - док. біол. н., 
професор К.А. Виноградов), яка 1972 
стала Одес. відділком Інституту біоло- 
гії південних морів АН УРСР. З 1961 
він мав судно «Миклухо-Маклай», на 
якому виконувано експедиційні до- 
слідження Каспійського, Азовського, 
Чорного 1 Середземного морів. 1973 
заклад перевели до Одеси. Першу 
археологічну розвідку на землях ко- 
лонії попровадив граф О.С. Уваров. 
1848 знайшов тут античне поселення 
з некрополем 1 склав його план. Міс- 
тилося на мисі балки Люстдорфської 
за 300-400 м на північний захід від до- 
роги на Бурлачу Балку. Дослідив по- 
селення М.С.Синицин у 1941 під на- 
звою Чорноморка І (нині забудоване). 
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1897 В.І. Гошкевич записав перекази 
про скарб із золота, захований у степу, 
на шляху до Бурлачої Балки (шукали 
не раз, але не знайшли). В.М. Ястре- 
бов (1894) повідомив, що мандрівник 
І.Коль (І.С.Кобі) у першій пол. ХІХ 
ст. описав біля Люстдорфу курган за- 
ввишки 2 сажні, а поряд 3-4 кургани 
менших розмірів; від них «степовим 
хребтом» тягнувся ланцюг ледь поміт- 
них курганів (майже 35), близько 1,5 
аршина заввишки 1 150 футів (близько 
46 м) завдовжки по колу. Наприкінці 
ХІХ ст. тут залишався тільки один не- 
розритий курган (11х2 сажні). 
ЛЮСТДОРО (Чорноморка) - при- 
морський кліматичний курорт на березі 
Чорного моря; входить до курортного 
р-ну Одеси. Є санаторії для дітей з різ- 
ними формами туберкульозу, будинки 
відпочинку, табори. На узбережжі - 
дрібнопіщаний пляж. Один з перших 
відомих ванно-лікувальних закладів, 
заснований І.Ф.Ткачковським на поч. 
ХХ ст. містився поблизу Люстдорф. 
рятувальної станції. Лікування в те- 
плих ваннах коїптувало тут 25-30 коп. 
за сеанс На березі моря були громад- 
ські купальні для чоловіків і жінок - 
вартістю 3 коп. без надавання «білиз- 
ни». На 1900 - сполучення з містом 
дачі Ковалевського (омнібус - 10 коп.), 
або екіпажами від В.-Фонтану. Влітку 
мешкало багато дачників. Квартира 
коштувала від 50 руб. за дві кімнати 
на сезон. М'ясо завозили з міста, 

а молочних продуктів 1 птиці було 

Пляж Люстдорфу. 1930-ті рр. | 

ЛЮСТДОРФСЬКА БАТАРЕЯ. 
Створена для оборони Одеси. Берег між 
Люстдорфом 1 Сухим лиманом ви- 
користовувано для нагляду за Чорним 
морем з кінця ХМПІ ст. При потребі тут 
тримали військові спостережні та арти- 
лерійські пости (див. Кордони). Так, під 
час Кримської війни, коли біля Малого 
Фонтану сів на мілину англійський па- 
ровий фрегат «Тигр», за розпоряджен- 
ням ком. 3 ПК генерал-ад'ютанта ба- 
рона Д.Е.Остен-Сакена, із Люстдорфу 
викликали (30.04.1854) дві роти піхоти і 
рій уланів при двох гарматах, які почали 
обстрілювати противника. Капітальні 
берегові укріплення з'явилися під Оде- 
сою в 1913-1915. На 1917 все узбереж- 
жя від Ланжерону до Бугазу мало захист 
берегових артбатарей. На території суч. 
Овід. р-ну їх було три: біля хх. Леоні- 
дове (поблизу Санжійки; відновлена 
німцями у 1942), Крижанівка, до якої 
підвели залізничну гілку (на 1929 були 
в руїнах) ії Люстдорфська. Ця батарея 
складалась з чотирьох б6-дюймових гар- 

мат, а поблизу - на мисі Великий Фон- 
тан - стояла ще одна: з двох гармат та 
прожекторної команди (2 прожектори). 
1918 зачасівгетьмана П.Скоропадського 
узбережжя Одеси охороняв корпус мор- 
ської оборони. Згідно з проектом оборо- 
ни північно-західного району Чорного 
моря віце-адмірала Ю.Покровського, 
територія від Дністр. лиману до Си- 
чавки разом з Одесою увійшла до І 
відділу (управління в Одесі), який скла- 
давсь з двох артилерійських дільниць 
берегової оборони, полку морської пі- 
хоти, ескадрону морської кавалерії та 
допоміжних частин. Крім них, в Одесі 

перебували два курені 1 полку морської 
піхоти, ескадрон морської кавалерії, 
відділ саперів, два інженерні відділки 
(телеграфний 1 телефонний), автомо- 
більний і мотоциклетні рої, а також ра- 
діостанція і два катери зв'язку. Перша 
арт. дільниця берегової оборони Одеси 
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(від Сухого лиману до Аркадії) склада- 
лася з батарей на Великому Фонтані 1 
під Люстдорфом. 1924 на базі останньої 
виникла берегова батарея Хоі (3 гарма- 
ти Кане калібру 152 мм; відстань об- 
стрілу 15 км). Після затвердження нової 
структури керування арт. вогнем (наказ 
нач. Морських сил ЧФ Е.С. Панцержан- 
ського від 7-9.08.1926) створено артди- 
візіони. Одес. групу батарей звели у 42 
артилерійський дивізіон, що складав- 
ся спочатку з двох батарей -- Мо! і Мо21 
(на мисі «Б», 3 гармати калібру 203 мм), 
2 зенітних, 2 прожекторних 1 2 далеко- 
мірних станцій. Від с.Сухий Лиман до 
батареї Хо! вела залізнична гілка, в кінці 
якої для гармат важкої артилерії (калібру 
180, 305 1 356 мм, на залізничних плат- 

формах) облаштовано вогневу позицію 
у формі П-подібного валу з боку моря. 
Для захисту стаціонарної і пересувних 
батарей біля зенітних станцій на краю 
берегового урвища споруджено два ка- 
пітальних залізобетонних укріплення: 
на околиці Люстдорфа і поблизу Сухого 
лиману. Вони мали підземні казарми і 
склади, по кілька кулеметів. Крім цього, 
з початку війни тут облаштували мінні 
поля та загородження з колючого дроту, 
окопи для піхоти, а також викопали ді- 

лянку протитанкового рову з боку села 
(див. Оборонні рубежі 1941). Цей укрі- 
прайон активно діяв у Південному сек- 
торі оборони Одеси. На 20.08.1941 ком. 
І батареї був старш. л-т М.К. Куколев. 
У цей час його підкріпили двома бата- 
реями 40 пересувного АД (ком. кап. І.Б. 
Яблонський) на механічній тязі: Мо 724 
(4 гармати калібру 152 мм; переведені з 
району Рені) 1 Хо 38 (3 гармати калібру 
122 мм). 05.10.1941 батарея Хо І відби- 
ла спробу румун перейти на лівий берег 
Сухого лиману через пересип. У ніч 
з І5 на 16.10.1941, гід час евакуації І 
батарею разом з іншими укріпленнями 
підірвали. Після війни на цьому місці 
відновили артбатарею (Хо 402) 130 мм 

гармат Б-13 (діяла до початку 1960-х). 
1943 1 1949 її відвідав перший секр. ЦК 

КПУ М.С.Хрущов. З кінця 1960-х тут іс- 
нував навчальний полігон Одес. вищого 
командно-інженерного уч-ща ППО, що 
перейшов до Одес. ін-ту сухоп. військ 
(виведений із підпорядкування МО 

України середині 1990-х). Сьогодні зве- 
дений житломасив «Совіньон» 

ЛЮСТДОРФСЬКА РЯТУВАЛЬ- 
НА СТАНЦІЯ. Збудована 1889 в 
Люстдорфі на березі Чорного моря. 
Архітектори Л.Л. Влодек 1 Л.Ф. Про- 
копович. Відкрита на ознаменування 
порятунку імп. Олександра ПІ під час 
аварії царського потягу, що сталася 

30.10.1988 в районі стан. ч. Борки й 49 
верст від Харкова). З дня відкриття на 
станції певний час діяв зал ім.М.Гоголя 
(див. Люстдорфський театр). Проіс- 
нувала до 1930-х. На місці рятувальної 
станції сьогодні стоїть кафе «Гапон». 
Деякі краєзнавці помилково твердять, 

що ця крита шифером одноповерхова 
будівля 1 є колишня станція. 
ЛЮСТДОРФСЬКИЙ КОСТЕЛ - 
римо-католицька церква. З 1320 місти- 
лась у зерновому складі, до якого при- 
будували дзвіницю. З призначенням 
1823 до Люстдорфа пастора Флетніт- 

зера (Кіеїліїег) на дзвіниці поставили 
дзвона, придбаного на кошти одес. 
купця Каттлі, а 1837 - кілька біль- 
ших дзвонів. Новий кам'яний костел 

збудували у 1369-1870 на кошти гро- 
мади. Він розмістився через дорогу 
від першої церкви. На початку ХХ ст. 
В.Катаєв написав: «висока груба кір- 
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Костел Люсторф 

на поч. ХХ ст. 

ха із флюгером на шпилі». Після війни 
її передано під аптечні склади, потім 
використовувано як спортзал, а 1970 
розібрано. На місці храму тепер шко- 
ла Хо85, а від церковного комплексу 
є лише будинок пасторату, в якому за 
радянських часів була бібліотека. 1997 
цю будівлю передали місцевій релігій- 
ній громаді Свято-Стретенської церк- 
ви. Іконостас для неї виконав місцевий 
священик -- ієрей Ілля. | 
ЛЮСТДОРФСЬКИЙ ТКАТР. 
Відкритий у приміщені Люстдорф- 
ської рятувальної станції під назвою 
театральна зала ім.М. Гоголя. В ній бу- 
вали вистави, концерти 1 танцювальні 
вечори (по суботах). Заклад мав по- 
пулярність серед курортників. Після 
громадянської війни тут був кінозал 
(люзіон). З 1925 театр (дир. Давидов) 
змінив місце: діяв в одній з перебудо- 
ваних будівель мешканця села німця 
Пфава, який передав сільраді чотири 
будинки (у двох інших розмістилися 
аптека й амбулаторія), а сам поїхав до 
сина в Москву. Ця будівля не збере- 
глася (стояла між суч. будинками МоХо 
71-73 пр.Свободи). В театрі моряк- 
артилерист Федоров організував са- 
модіяльну театральну трупу «Синя 
блуза». Актори з успіхом виконували 
агітки, в яких критикували ледарів та 
п'яниць. Ставили також п'єси на укра- 
інську народну тематику. Навколишні 
села обслуговувала пересувна група. 
В репертуарі були: «Овеча криниця», 
«Вій», «Комуна в степах», «Гайдама- 
ки» та «97» (за п'єсами Л.Курбаса 1 М. 
Куліша). Крім самодіяльних, у театрі 

інколи виступали професійні актори 
одес. «Держдрами», майбутні народні 
артисти УРСР П.М.Нятко 1 Л.В. Маці- 
євська. Театр існував до 1930-х років. 
Василенко В., Шувалов Р. Веселое село // 
Вечерняя Одесса, 1992. -- 10 февраля. 

ЛЮСТДОРФСЬКИЙ ТРАМ- 
ВАЙ. Лінію електричного трамваю 
Одеса-Люстдорф (Ольгине), відкрито 
09.08.1907. А почалося все з трамваю 
парового, що його 1831 проклало Бель- 
гійське акціонерне тов-во від Куликово- 
го поля до 16 стан. Великого Фонтану. 
Мешканці Люстдорфа захотіли мати 
таке добро й у себе. 04.03.1906 під- 
писано контракт із Р.Е. Легоде - дир. і 
гол. інженером Тов-ва одес. кінних за- 
лізниць. Трамвайну колію 1 невеличке 
депо збудували за 1,5 роки з участю 
колоністів. Лінію, яка від депо йшла су- 
часним проспектом Свободи, поверта- 
ла на вул.Лібкнехта, а далі - до кладо- 
вища і прямою доходила до 16 станції 
Великого Фонтану, обслуговували три 
вагончики фірми «МАМ» (Нюрнберг). 
Так вона функціонувала до 1910, а тоді 
ввійшла до мережі електротрамваю, 
на якій працювали вагони бельгійської 
фірми «Мпуе!е8». Під час громадянської 
війни трамвайне сполучення перери- 
валося, інколи до Люстдорфа ходила 
конка і навіть паровий трамвай, 1 лише 
з 1924 рух став регулярним 1 електрич- 
ним. З 1928 маршрут 18 трамваю подо- 
вжили до пляжу (фактично до депо), а 
з 1935 тут уже була ширша колія 1 нова 
траса від Дачі Крамаренка (суч. 7 стан- 
ція Люстдорф. дороги) через поля. На 



старій вузькоколійній лінії рейки зняли 
аж до Дачі Ковалевського. Сучасна ко- 
лія 19 маршруту, перешита на широку 
в кінці 1950-х, є останньою ділянкою 

Люстдорфського трамваю, а з початку 
1960-х трамваї пішли до Бурлачої Бал- 
ки. Будівля депо не збереглася, а його 
адміністративний корпус перетворився 
на житловий (пр. Свободи, 100). 
Василенко В., Шувалов Р. Первьй в Рос- 
сиий сельский трамвай. - Вечерняя Одесса, 
1992. - 20 ноября. 
ЛЯННИЙ Олександр Дмитрович 

(19.04.1937, 
Березнеговате 
Микол. обл. - 
20.10.2009)  -- 
вчений - 
виноградар. 

дян УААН.  Закін- 
чив Херсон. с.-г. ін-т (1959). Все життя 
пов'язав із ННЦ«ІВІВ ім.Татрова»: мо- 
лод., старш. наук. працівник, зав. від- 
ділом, заст. дир. з наук. роботи (1979). 
Захистив канд. (1974) 1 док. (1994) 
дисертації. Професор каф-ри виногра- 
дарства і виноробства та каф-ри. впо- 
рядкування Одес. аграр. ун-ту. Осно- 
вні напрямки досліджень - проблеми 
зрошуваного виноградарства в різних 
природних зонах України. Чимало 
зробив для впровадження наукових 
розробок у виробництво. Кілька років 
був експертом ВАК України. Опубл. 
близько 200 наук. праць, серед них (у 
співавторстві) 14 книжок і підручників 
для вищих навч. закладів. Нагородж. 

орденом За заслуги ПІ ст-ня (2006), по- 
чесними грамотами і відзнаками. 
Олександр Дмитрович Лянний // Виднье 
ученьгюе Одессь. По воспоминаниям уче- 
ников и сотрудников. -- Одесса, 2004. -- С. 
120-124. 

ЛЯШЕНКО Іван Матвійович 
(01.10.1924, Овідіополь - 19.12.1993, 
там само) - учасник ВВВ, колгоспник. 
Закінчив шість класів Овід. школи 

79 (1937). Пра- 
цювати почав 
їздовим у к-пі. 

| Пережив оку- 
: пацію. У квітні 
. 1944 призваний 
до РА. Ком. гар- 
матної обслуги, 
гв. сержант у 
складі військ І 

Білор. фронту. Двічі поранений. Де- 
мобілізувавшись у березні 1947, пра- 
цював у буд-ній бригаді й комірником 
к-пу «Слава» (1947-1966), а протягом 
1973-1984 - в к-пі ім.Дзержинського. 
Нагородж. орденами Слави ШІ ст- 
ня (1948), Вітчизняної війни І ст-ня 
(1985), медалями «За перемогу над 
Німеччиною» (1946), «За взяття Бер- 
ліна» (1946) «Ветеран праці» (1984). 
ЛЯШЕНКО Федір Тимофійович 

(28.12.1913, 
Василівка 
Очаків. р-ну 
Микол. обл. - 
07.07.2004, 
Молодіж- 
не) - садівник- 
виноградар. З 
1922 працював 
у артілі «Вино- 
роб» (згодом р-п 

- - ім.Трофимова). 
Після школи виноградарів (1934) - лан- 
ковий, бригадир (1937-1941, 1945-1953). 
Учасник ВВВ. Протягом 1953-1962 -- 
керівник другого відділку р-пу, а 1964- 
1985 - бригадир садівників. З його учас- 
ті закладено помологічний сад, розгор- 
нуто вивчення конструкції крон 1 густо- 
ти насаджень плодових культур. Наго- 
родж. орденами «Знак Пошани» (1957)1 
Вітчизняної війни П ст-ня (1935), ме- 
далями ВДНГ СРСР (1939, 1955, 1957), 
«За успіхи у соц. с.-г.» (1955), «За до- 
блесну працю. До 100-річчя Леніна», 
«Ветеран праці» (1977), знаком «Пере- 
можець соц. змагання» (1974). 

и 1909 



МАЗІРОВ Альберт Анатолі- 
йович (нар. 
26.12.1936, 
Семиполка 
Тонкер. р-ну 
Північно- 
Казах. обл.) - 
виробничник, 
громад. 1 політ. 
діяч. Закінчив 
Мелітопол. 
ін-т механіза- 
ції с.-г. (1963). 

Трудову діяльність розпочав у к-пі 
ім.Суворова Татарбунар. р-ну Одес. 
обл. (1963-1966). Обраний гол. к-пу 
ім.Шевченка (Нерушай, Татарбу- 
нар. р-н. 1967-1970), нач. Велико- 
мих. район. упр. с.-г. (1970-1973), 
перший секр. Савран. РК КПУ 
1973-1977). З 1977 в Овід. р-ні: 
очолює район. об'єднання «Сіль- 
госптехніка» (до 1986). Під його 
керівництвом колектив кілька разів 
ставав переможцем всесоюзних, 
респуб. 1 обл. соц. змагань. Було 
збудовано 5 кормоцехів. Він автор 
сівалки для ранніх овочів і баштан- 
них культур під поліетиленовою 
плівкою (серійно запущена 1983) 
і розпорошувача гербіцидів під 
час міжрядного обробітку просап- 
них. 1936-1989 дир. СПТУ-61. Нач. 
Овід. дільниці Білгород-Дністр. 
упр. зрошувальних систем (з 1990 
- самостійне Овід. упр.); перший 
заст. ген. дир. «Облагропостачу» 
1990-1997), ген. дир. МКП «Оде- 
са» при СПБ-15 «Облавтодору» 

(1997-2005). Нагородж. орденами 
«Знак Пошани» (1971, 1976), Тру- 
дового Червоного прапора (1973), 
медалями, почесними грамотами. 
Почесний кгромадянин Савран. 
р-ну (2003) й Овідіополя (2006). 
МАЗУР  (Головчиць) Лариса 

Олексіївна 
(нар.09.01.1956, 
Ізмаїл) - вчи- 
тель. Коли бать- 
ки перебралися 
до  Овідіопо- 
ля (1965), нав- 
чалася В ОДНІЙ 
з його шкіл. З 
1967 - актив- 

. ний | учасник 
пошукового загону «Орлята». Була 
заст. ї начальником його штабу. Закін- 
чивши школу, працювала бібліотека- 
рем Одес. пед. ін-ту ім.Ушинського. У 
1980 закінчила ф-т романо-германської 
філології Одес. ун-ту ім.Мечникова. 
Викладала іноземну мову (1930-1938 1) 
1 була дир. Овід. СШ 02 (1981-1983). 
Разом з учнями відновила пошукову 
роботу. 1983-1987 - вчитель інозем- 
ної мови ПТУ 1 СШ 94 Білгорода- 
Дністровського. З 1937 живе в Рай- 
дужному (РФ), викладає іноземні мови 
в СШІОА та філії Іванів. енергетичного 
ун-ту ім.Леніна. Провадить краєзнавчу 
та військово-патріотичну виховну ро- 
боту з молоддю. Не пориває зв'язків 
з колишніми «орлятами» та рідним 
краєм. Нагородж. почесною грамотою 
Міністерства освіти РФ, грамотами та 
подяками міського відділу освіти. 

шо 



МАК елуара Данилович (нар. 
06.12.1918, 
Олександер- 
гільф) - вчи- 
тель, історик. 
Закінчив Грос- 
лібентальську 
СШ (1930- 
1934); філол. 
ф-т  (україн- 
ська мова Й 
література) 
Одес. пед. ін- 

ту баня 1937). До 1941 працю- 
вав у школах сс. Фрейденталь (суч. 
Мирне, Біляїв. р-ну) 1 Грослібен- 
таль. Напередодні війни одружився 
з вчителькою Отилією Лутц (1917, 
Клейнлібенталь). Під час окупації 
повернувся до Олександергільфа, 
як і перше вчителював. Після пере- 
селення 1944 потрапив до Вартегау 
(див. Переселення причорн. нім- 
ців). Був мобілізований до німецької 
армії. У травні 1945 потрапив у по- 
лон. Тут його засудили на 10 років 
таборів, відбував кару на Північному 
Уралі. Звільнившись 1954, з'єднався 
з сім'єю, яка прибула з Потсдама й 
дістала поселення в Дусті (Таджи- 
кистан). Там працював гол. бухгал- 
тером на поштамті до 1984. Якийсь 
час мешкав під Сочі, а 1990 разом 
із сім'єю емігрував до Німеччини 
(Равенсбург). Автор книжки про ні- 
мецькі кол. Лібентал. округу. 
Маск Ка. Егіппегипееп ап Фіе децізсреп 
Коіопіеп де5 СтоВПербепіаїсг Кауопзя деї 
Одезза. 1803-1944. - Кауеп5биге, 1998. 
МАКАРЕЦЬ - див. Кочергіна. 
МАКЛАКОВ (Іван Петрович 
(29.06.1926, Богданівка Дніпропетр. 
обл. - 24.01.1987, Овідіополь) - пе- 
редовик виробництва. 15.06.1944 
призваний до РА, служив в окр. пол- 
ку урядового зв'язку, звільнений у 
запас 1950. Трудову біографію розпо- 
чав водієм Овід. райпром-комбінату. 

1951-1952 -ро- 
бітник цемент- 
ного з-ду м. 
Амвросіївка 
Донец.  обл., 
1953-1962  - 
буровий  май- 
стер  Павлогр. 
геологороз- 
відувальної 
партії. 1962 
переїхав до 
Овідіополя. 

Працював мулярем, згодом - бриг. 
мулярів Овід. міжколгоспбуду. Де- 
путат Овід. селради двох скликань 
(1976-1979, 1979-1982). Нагородж. 
орденом Трудового Червоного пра- 
пора (1974), медалями «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна», «Вете- 
ран праці» (1934), знаками «Пере- 
можець соц. змагання» (1967, 1973, 
1974, 1976, 1930) та «Ударник ком. 
праці» (1972, 1976). 
МАКЛАКОВА Антоніна Васи- 

лівна (нар. 
19.08.1927, 
Овідіополь) - 
передовик ви- 
робництва. 

| Учасник  тру- 
г дового фронту: 
; працювала на 
крейдовапня- 

ному заводі в 
Амвросіївці 
Донец. обл. 
(1944-1945). З 

1945 - на різних роботах місцевого 
к-пу, робітниця Б.-Дністр. річкового 
пароплавства. 1963-1933 -- різноро- 
бітниця і бетонувальниця Овід. між- 
колгоспбуду. Двічі була народним за- 
сідателем Овід. райсуду (1969-1980). 
Нагородж. медалями «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна», «Вете- 
ран праці», ювілейними ВВВ, знаками 
«Ударник ком. праці» (1965, 1972). 

з 



МАКСИМОВ Валерій Георгі- 
йович (нар. 
22.04.1950, 
Арциз) - за- 
лізничник. За- 
кінчив Одес. 
т-м залізн. 
тр-ту (1969). 
Працював 
складачем по- 
тягів стан. 
Арциз, слу- 

жив у РА (1969-1971), черговим 
по стан. Арциз (1972-1973). і стан. 
Білгород-Дністровський (1973- 
1979). З 1979 - нач. стан. Акаржа, 
до якої 1994 приєднали станції Ові- 
діополь 1 Барабой. Дбав про впо- 
рядкування станцій, організував 
реконструкцію платформ, заміну 
рейок на важчі із залізобетонними 
шпалами. Стан. Акаржа не раз ви- 
борювала перехідні Червоні пра- 
пори. Понад 20 років є депутатом 
Великодол.  селради.  Нагородж. 
знаком  «Шочесний залізничник» 
(2006), почесними грамотами. 
МАЛОДОЛИНСЬКК (Мала 
Акаржа, Мала Долина) - село. 

Підпорядковане Іллічівській місь- 

краді. Площа 2,5 км?. Населення - 
3494 осіб. На території села розмі- 
щено близько 30 підприємств (най- 
більші: ЗАТ «Іллічівський зерновий 
термінал», ТОВ «Іллічівський суд- 
норемонтний завод», ВАТ «Іллічів- 
ський ЗБК», «Хайрайзконстракшн» 
та ін.), дитячий ревматологічний 
санаторій (див. Малодолинський 
курорт), кілька приватних крам- 
ниць. ЗОШ І-ПІ ст. Будується Свято- 
Воскресенська церква. Перше посе- 
лення відоме з турецьких часів (див. 
Крим, аул). З 1793 тут існувало с. 
Гагенмейстерове, яке у 1799 мало 
назву Остапівка. Згодом - німець- 
ка колонія Клейнлібенталь. В роки 

громадянської війни населення ак- 
тивно виступало проти політики 
більшовиків і взяло участь у по- 
встаннях 1919 і; 1920. З 1929 діяв 

колгосп їм. Петровського (131 чол.), 
на 1931 - у к-пі 254 господарств, 
1932 - 385 із 420 господарств (об- 
робляли 3320 га). Під час окупації 
1941 розстріляно 13 осіб, в.т. числі 
4 стариків і жінок, 6 дітей. У кінці 
березня 1944 мешканців німецько- 
го походження виселили до Польщі 
(див. Переселення причорномор- 
ських німців). Село визволене від 
німецьких частин 11.04.1944 кінно- 
механізованою групою І.О. Плієва. 
По війні Мала Акаржа - центр у 
складі Овід. р-ну. 01.02.1945 - пе- 
рейменована на Малодолинське. З 
1952 - у складі Олександрівської 
сільради (с. Олександрівка) Овід. 
р-ну. Тут діяв к-п ім.Хмельницького 
(з 1955 увійшов до навч. госп-ва 
ім.Трофимова). З розширенням Іл- 
лічівського судноремонтного заводу 
1977 передане з Овід. р-ну м. Іллі- 
чівську. 21.02.2001 рішенням Одес. 

облради Малодолинську сільраду 
ліквідовано. б 

МАЛОДОЛИНСЬКИЙ КУ- 
РОРТ. Містився на березі Сухого 
лиману, в Малодолинському. Пер- 
ший лікувальний заклад діяв з 1854. 

Застосовувалися також газові ван- 
ни (див. Клейнлібентал. гідропат. 
закл.). З 1931 - санаторій (370 місць) 
для лікування дітей, хворих на рев- 

матизм. Діяв на базі дитячої ревма- 
тологічної лікарні Одеського НІ 
курортології. Входив до групи одес. 
сульфідно-грязєвих курортів УРСР. 
МАНГАНАРІ Єгор Павлович 
(1796 - 1860-ті) - військовий гідро- 
граф, ген.-майор. З діда прадіда мо- 
ряк. Учився в штурманській школі в 
Миколаєві, був учасником рос.-тур. 
воєн 1806-1812, 1828-1329, а також 
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рразненій карти. б 835 р. 

походів 1833-1834 проти горян Кав- 
казу. Дістав чин капітана І рангу 
05.12.1841 1 орден Св.Георгія ГУ ст- 
ня. Протягом 1849-1857 - директор 
чорноморсько-азовських маяків. 
Набули розголосу його описи Чор- 
ного (1825-1837) й Азовського мо- 
рів (1829-1841), а його карти мали 
застосування до 1870-х. На «Карті 
західного берега Чорного моря від 
Одеси до мису Каліакри» (1835, 
Хо10) з «Атласу Чорного моря» 
(Миколаїв, 1341) позначені (на лі- 
вому березі Дністр. лиману): «Го- 
роголь» (Караголь), «Калаглія», 
поміж ними два «кордони», далі 
«Овідіополь», «Бузиновата», «ху- 
тір» на Отарику, «кордон» і перше 
поселення «Кароліни» (Кароліно- 
Бугаз). На березі Чорного моря: 
«кордони» на р. Барабой: «х. Ба- 
рабойський» 1 «Андріанова» (див. 
Грибівка), біля Сухого лиману - 
«Арнаутка» (Арнаутівка) і «Мала 
Вакаржа» (Клейнлібенталь), на 
р.Акаржа - «Велика Вакаржа» 
(Грослібенталь), ближче до Оде- 
си - «Люстдорф» та ін. хутори. 
МАНГО Федір  Трифонович 
(25.05.1835, Татарка - дата. невід., 
Солікамськ) - юрист, господарник. 
Народивсь у сім'ї заможних міщан із 
греків, що мешкали в с. Татарка і на 
х Болгарка. Мав братів Олександра 

(розкуркулений і репресований орга- 
нами НКВС в 1931), Миколу (емігру- 
вав до Франції; 1924 прибув до Оде- 
си; репресований як офіцер царської 
армії) та Михайла (служив у Білій ар- 
мії, 1920 емігрував за кордону). Закін- 
чив Татарську школу (1893-1897); 
навчався в одній з одес. гімназій і 
на юрид. ф-ті Новорос. ун-ту (1906- 
1912). Паралельно працював поза- 
штатним писарем у губернському 
акцизному управлінні (з січня 1906); 
наглядачем акцизного управління за 
гільзовими фабриками (1910). За- 
кінчивши ун-т був: помічником сто- 
лоначальника в канцелярії опікуна 
Одес. навч. округу, мировим суддею 
в Одес. повіті (1913-1917); народним 
суддею в Сичавці (1918-1922); секр. 
нарсуду Одеси (1923-1925); секрета- 
рем Сільгоспбанку (1925-1927); пра- 
цівником Одес. Молочарсоюзспілки 
(1927-1930), Районної худобспілки 
Цебриків. р-ну обл. Споживчспілки 
(1932-1933). З 1933 до арешту в 1938 
обіймав посаду обласного уповнова- 
женого Наркомату заготівель СРСР 
по Одес. обл. (старш. консультант 
сектора техкультур плодоовочевого 
Управління обл.). Мешкав в Одесі 
на вул. Пастера, 18. Був одружений. 
Звинувачений як учасник «україн- 
ської контрреволюційної військово- 
диверсійної організації» та «пет- 
люрівської, військово-повстанської 
організації». В іншій постанові УДБ 
УНКВС по Одес. області зазначено, 
що його «шкідницькі дії» зірвали 
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план спецзаготівель. 05.10.1933 за 
вироком Особливої наради при На- 
родному комісарі Внутрішніх справ 
СРСР засуджений до 5 років виправ- 
нихтрудових таборів. Помер у заслан- 
ні. На прохання дружини В.С.Манго, 
реабілітований 14.04.1959 постано- 
вою президії Одес. облсуду «за бра- 
ком складу злочину». 
МАРІЄНТАЛЬ  (Магіеп(іаї) - 
село. Мало назви Георгіївка (з 
1896) 1 Мар'янівка (з 01.02.1945). 
Але первісну свою назву дістало 
від с.Марієнталь в Ельзасі, звідки 
прибуло найбільше переселенців, 
хоч були вихідці й Бадена, Вюр- 
темберга, Лотарингії, Швейцарії - 
всього 65 сімей. 1305 вони осіли 
на колишній дачі В.І. Княжевича 
на р.Барабой та частині земель 
с.Маяки. Належали до католицької 
парафії Йозефсталь, пізніше мали 
власну парафію (з 1811). Церква 
(1821, 1990). Землі 2945 дес., 49 дво- 
рів 1139 беззем. сімей (1857), 2959 га 
(1940). Молочне тов-во, поч. школа, 

сільрада (1926), 7-річна школа. Міс- 
це народження католицьких патерів 
Я. Добровольського (1854-1934), ДА. 
Окса (нар.1872), І. фон Окупсько- 
го (нар.1872), літератора 1 педагога 
Г.Гегелена (нар. 1937). Мешканців: 
357 (1825), 625 (1859), 931 (1887), 
1040, із них 1012 німців (1897), 
1156 (1905), 1075 (1911), 1011 
(1916), 1013 (1913), 1146 (1926), 
1512 (1943). Входило до складу Лі- 
бентал. кол. округу Тирасп. 1 Одес. 
повітів (1305 - 1561); Грослібентал. 
(Маріїнської) волості Одес. повіту 
і губ. (1861-1926); німецького на- 
ціон. Спартак. р-ну Одес. округу і 
обл. (1926-1939), Овід. р-ну з 1939. 
В.М. Ястребов (1894) на землях 
кол. відзначив 4 кургани: два по 6 
сажнів заввишки, один - 1,5 саж. і 
один зовсім малий, де на глибині 1,5 

аршина знайшли два людських кіс- 
тяки і «медаль». М 
МАРІЄНТАЛЬСЬКИЙ  КОС- 
ТЕЛ - римо-католицька церква 
Св.Богородиці. Збудована  1817- 
1321 під наглядом патера С.Яна (з 
1809 службу Божу правили у міс- 
цевій школі). Крім костелу, на кла- 
довищі, стараннями Георга Оша, 
поставили каплицю. ЦПеребудвано 
костел 1890 за священика Йозефа 
Ваннера 1 сприяння П.Станкевича. 
Славився мармуровим вівтарем з 
іконами: Діви Марії у царському 
вінку з троянд, розп'ятого Спаси- 
теля 1 Марії Магдалини. Останніми 
у 1930-х були священики И.Нойдль 
і А.Й. Окс. Будівлю передано гро- 
маді  Свято-Михайлівської  церк- 
ви  с.Мар'янівки (зареєстрована 
20.12.1999). У церкві зберігаєть- 
ся частка мощів св. преподобного 
Олексія (Кабалюка) Карпатського. 

| зв Р и - 

Р: я с. 
Р 7Юю Х Лубен о 

рве ро ог 
- у СУ й 

- 

З, - й є; | т | 

і | - Рон ч Р; ї 

Ч (й са ; Й 

о М 
й | 

11 . і зі а і 

Костел Марієнталя (сучасний вигляд) 

МАРІЄНТАЛЬСЬКА  ШКО- 
ЛА. Почала працювати 1809 в бу- 
дівлі, що проіснувала до 1853, а 

потім була розширена. З 1886 ста- 
ла народним училищем (початкова 
школа). У 1887 на її утримання зем- 
ство виділило 379 руб., громада - 
50. Навчалося 29 хлопчиків. Опі- 
кун школи - священик І.Я. Келлер, 
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законовчитель - Йосиф Ваннер, 
вчитель - В.А. Вейсман (жалуван- 
ня 300 руб. на рік). 1891 земство 
надало 402 руб., громада - 138. 
Вчитель рос. мови - І.О. Оберт (за- 
кінчив Саратов. семінарію). 1896 
школа мала 165 учнів. 1920 тут 
організували трудову школу (195 
учнів), а рік по тому через голод 
і тиф не діяла. Початкова школа 
працювала тут до 1944. 
МАРИІНСЬКА (Грослібенталь- 
ська) ВОЛОСТЬ -- адміністр. 
одиниця Одес. повіту, центр - Ма- 
ріїнське. На 1896 площа 300,9 кв. 
верст, 1383 двори 1 9653 мешканці. 
Дільниця наглядача м.Овідіополя. 
Земська дільниця. Волосне прав- 
ління. Охоплювала 11 сіл (колиш- 
ніх німецьких кол.) Олексіївка 
(Олександергільф), Володимирівка 
(Нейбург), Георгіївка (Марієнталь), 
Ксенієве (Клейнлібенталь), Марі- 
їнське (Грослібенталь), Михайлів- 
ка (Францфельд), Ольгине (Люст- 
дорф), Петрівка (Петерсталь), Сер- 
гіївка (Йозефсталь), Миколаївка 
(Фрейденталь, суч. Мирне Біляїв. 
р-ну) та Гільдендорф (суч. Красно- 
сілка, Комінтерн. р-ну). 1905 у Ма- 
ріїнському відкрито одну з перших 
жіночих гімназій. Під час російсько- 
турецької (1877-1873) 1 російсько- 
японської (1904-1905) воєн, селяни 
не тільки надали значну продо- 
вольчу допомогу російській армії, 
а й служили в ній. В роки Першої 
світової війни вони пожертвува- 
ли 25 тис. руб. Мешканців: 10668 
(1397), 11247 (1905), 10723 (1916). 
Римо-католицькі церкви були в се- 
лах: Георгіївка, Ксеніївка, Михай- 

лівка, Сергіївка; єванг.-лютеранські 
- Олексіївка, Володимирівка, Марі- 
їнське, Ольгино, Петрівка; баптист- 

ські - Володимирівка, Петрівка. 
МАРІЇНСЬКА (Грослібен- 

тальська) ЛІКАРНЯ. Проект 
лікарні затвердив з'їзд земських 
лікарів Одес. повіту на своєму тре- 
тьому засіданні (26.07.1896). Голо- 
вував на з'їзді мешканець Маріїн- 
ського І.А. Кундерт. Комісія запро- 
понувала частину запроектованої 

будівлі, призначену для ізоляційної 
кімнати й аптеки, перетворити на 
амбулаторію з перев'язувальним 
покоєм і кабінетом лікаря, через 
коридор поставити ванну й клозети 
з чорним виходом у двір; до проти- 
лежного боку прибудувати ізолятор 
з окремим входом. 
МАРПНСЬКЕ - назва кол. Грос- 
лібенталь із 1896 по 1916. Пере- 
йменоване на честь вдови рос. 
імп. Олександра ПІ Марії Федо- 
рівни. На 1896: 304 двори і 2300 
мешканців (1170 чол. 1 1120 жін.). 
Волосне правління. Євангельсько- 
лютеранська церква, дві школи (563 
учнів).  Метеорологічна станція, 
поштовий відділок, кінно-поштова 

станція. Приймальні покої: лікар 
і фельдшер; ветеринарний фель- 
дшер. Урядник. Шпиталь на 52 чол.; 
сиротинець (21 дитина). Позиково- 
допоміжна і пожежна каси. Паровий 
млин (5 тис. руб. на рік); цегельно- 
черепично-гончарно-кахельний за- 
вод (3,5 тис. руб.); фарбувальний 
цех (1,2 тис. руб.); 11 крамниць, 4 
винних погреби, ярмарка. До міс- 
та і залізничної стан. Одеса - 21 
верста, до порту Одеси - 26 верст. 
1900-го: мешканців близько 3000, 

торговельно-промислових закладів 
майже 20, ярмарка, базари. 
МАРМОН Огюст Фреде- 
рік Луї Вієс, герцог де Рагу- 
за (20.07.1774,  Шатійон-сюр-Сен, 
Бургундія, - 02.03.1852, Венеція). 
Зробив військову кар'єру за часів 
Наполеона Бонапарта - став мар- 
шалом Франції (1809). 1327 був пос- 
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і лом у Росії, а 
після липнево- 
го перевороту 
1830 в Парижі 
став  емігран- 
том. На почат- 
ку 1830-х подо- 
рожував Євро- 
пою та Малою 
Азією. Через 
Волинь потра- 

пив у Бендери, звідти через Дністер 
до Овідополя й Одеси. Провадив 
нотатки, зокрема записав про Овіді- 
ополь: «тутешня фортеця, яку збуду- 
вали росіяни..., не обкладена каменем 
1 в ровах не має води. Фортецю на той 
час вважали знищеною...». 
Макмтоні А. Ек І е усуаре ди тагесра! дик 
Фе Кари5е еп Нопягіе, еп Тгап5міІуапіе, 
Чап5 Іа Ви55іс пегідф83опаїе. - Рагі8, 
1837-1338. 

МАРМУСЄВИЧА - хутір якого 
сьогодні нема. Містився на лівому 
боці Сухолиманської балки, на схід 
від с.Татарки (Прилиманського). 
Назва - за прізвищем власників. З 
1340-х належав одес. купцеві 3-Ї 
гільдії Володимиру Леонтійовичу 
Мармусевичу - згаданом в спис- 
ках людей, які давали пожертви на 
будівництво  Свято-Михайлівської 
церкви в Одесі, а потім його нащад- 
кам. Визволений від окупації части- 
нами 8-ї гв. армії (09-10.04.1944). 
зутір проіснував до 1950-х. 
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Хутір Мармусевича. 1929 р. 

ЕР ИН Василь  Тим- 
офійович 
(11.01.1925, 
Куренівка Че- 

| чельн. р-ну 
и Вінниц. обл. - 

24.01.2009, 
Надлиман- 
ське) - педагог. 
Закінчивши 
7-річну школу, 
навчався у Ві- 
нниц. пед уч- 

щі (1939-1941). Пережив окупацію. З 
03.1944 в РА, служив у складі військ П 
й ПІ Укр. фронтів. Визволяв Україну 
й Угорщину. Дістав поранення біля 
оз.Балатон. Після навчання в Полтав. 
танковому уч-щі - ком. танка Т-34 
Далекосхід. ВО (1946-1943). Демо- 
білізувавшись, вчителював у школах 
Вінниц. та Одес. обл., був інстр. Сав- 
ран. РК КПУ. Закінчивши Одес. ун-т 
їім.Мечникова (1960), став учителем 
географії, а потім дир. Надлиман. 
СШ (1967-1937). Був депутатом Над- 
лиман. сільради двох скликань. На- 
городж. медалями «Ветеран праці» 
(1986), ювілейними ВВВ, відзнакою 
«Відмінник народної освіти» (1980), 
знаком «ТІереможець соц. змагання» 
(1973), грамотами районного та обл. 
відділів освіти. 

МАРХОЦЬКА Тереза Карлів- 
на (1857-1956) - графиня Сцибор- 
Мархоцька, донька К. Мархоцького. 
На 1912 власниця земель біля Рок- 
солан (500 дес.) і Алтестового (24 
дес.). Двічі одружена. Від першого 
чоловіка (майора Буковицького) мала 
доньку Софію (1387-1956; за чолові- 
ками Кіріко й Сцибор-Рильска); а від 
другого (Соколовського) -- дочку Ле- 
опольду (нар. 1893). 
МАРХОЦЬКИЙ Альберт Кар- 
лович (1354-1911) - граф Сцибор- 
Мархоцький. Син К. Мархоцько- 
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го. Мешкав в Одесі (пров. Обсер- 
ваторний Хо3). Один з керівників 
Земського банку Херсон. губ. В 
роки революції 1905-1907 мав не- 
приємності через спробу вбивства 
студента І.Южхоцького. На 1885 - 
власник 542 дес. 1407 кв. сажнів 
землі коло х. Дальницького, а 
1911 - 1235 дес. біля Роксолан 
1 53 дес. біля Алтестового. Був 
одружений з баронесою Надін фон 
Шталь (11909) і мав дітей: сина 
Карла (1888-1911) й доньку Марію 
(1892-1974), за чоловіком Тізенга- 
узен (1880-1943). 
МАРХОЦЬКИЙ Єжи  ПШна- 

цій (1750, 

Тарноруда 
Кам'янец. по- 
віту- 1827,От- 
років,  Ушиц. 
повіту) - граф, 
поміщик  По- 
діл. 1 Хер- 

сон. губ. Мав 
брата Адама 
(кам'янець- 
кого  каноні- 
ка) 1 трьох 

сестер. Коли Поділля ввійшло до 
Рос. імперії (1793), склав присягу 
Катерині П, а після третього пе- 
реділу Польщі (1795) проголосив 
створення «Миньковецької дер- 
жави» (понад 10 сіл 1 6000 дес. 
землі).  Підтвердив дворянство 
25.10.1302, а графський титул 
«Сциборів» (варіанти Сцібор, Су- 
абор) отримав 1804 за імп. Олек- 
сандра І. Від своєї дружини Єви 
Руффо (1763-1810) мав доньок 
Пульхерію, Кмілію (див. Інгісто- 
ва), Юлію, Софію і сина Кароля. 
1802-1803 придбав під Одесою два 
наділи (дачі А.М. Грибовського 
й А.І. Алтесті - разом 16000 дес.); 
перший на лівому березі Дністр. 

лиману (із сс. Парабой і Бузино- 
вате), другий - на правому бере- 
зі Хаджиб. лиману (с.Воланівка, 
нині Алтестове Біляїв. р-ну). Ку- 
плені дачі були записані на ім'я 
дружини, від чого іноді назива- 
лись «землі Руфіополіс». 
МАРХОЦЬКИЙ Казимир Кар- 
лович (1857-1914) - граф Сцибор- 
Мархоцький. Син К. Мархоцького. 
Власник земель на пра-вому бе- 
резі р.Барабой (524 дес. 1000 
кв. саж.), частину яких (380 
дес. з хх. Дальницькими) викупила 
1393 міська влада Овідіополя. Мав 
також землі в Єлисаветград. повіті. 
Був одружений з Амалією-Марією 
Леопольдівною, яка сприяла Єлиса- 
ветград. тов-ву поширення грамот- 
ності ії ремесел. Мав дочку Люцію 
(Людгарда, 1887-1911), синів Ігна- 

ція (1386-1945) 1 Сигізмунда (1838- 
1916). | Сигізмундові належало 
146,25 дес. землі коло с. Роксолани 

(1911), 52 дес. коло Алтестового і 
36,25 дес. коло Арнаутівка. А ще 
7 дес. коло Арнаутівки належали 
Людгарді Казимирівні (1911). 
МАРХОЦЬКИЙ Карл Карло- 
вич (1856-1926) - граф Сцибор- 
Мархоцький. Син К.Мархоцького. 
Діяч Одес. земської управи (на 
1901). Мав наділи біля сс. Вигода 
(167,44 дес.), Палієве (65 дес.) і 
Алтестове (34,25 дес.). Автор збір- 
ки поезій, що вийшла в Одесі 1906. 
На початку жовтня того року з бо- 
жевілля застрелив власну дружину 
і двох дочок у власному маєтку коло 
стан. Вигода. Ще одна його дочка 

Надія Карлівна Сцибор-Мархоцька 
зосталася в живих. Мала землю в 
Єлисаветград. повіті. Син Леон 
(нар. 1891) по революції 1917 емі- 
грував до Болгарії. 
МАРХОЦЬКИЙ Кароль (Карл) 
Ігнацій (01.12.1794, Ушицький 
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повіт, Поділь- 

ської  губер- 
нії - 25.10. 
1881, Оде- 

са) - граф 
Сцибор-Мар- 
хоцький герба 
«Остоя». Син 
Є.І. Мархоць- 
кого. Вихова- 
ний на ідеях 

французьких 
просвітителів, 
брав участь 

у діяльності масонської ложі «Озі- 
ріс». На початку 1320-х мешкав і 
врядував маєтностями біля Одеси і 
Дністр. лиману. Був пристрасним 
колекціонером і селекціонером: мав 
на хуторі колекцію зброї, розпло- 
джував породистих коней. 1824 гос- 
тив у себе польського ботаніка Ан- 
джеєвського, що збирав біля гирла 
Дністровського лиману зразки фло- 
ри для ботанічного парку в Сміло- 
вичах (Білорусь) на прохання Кази- 
мира Монюшка (1795-1836), дядька 
польського композитора Станісла- 
ва Монюшко (1819-1372). Навесні 
1925 власним візком відвіз з Одеси 
до Дністра Адама Міцкевича. Поет 
три дні перебував на хуторі Мархоць- 
кого 1 в Аккермані. Після виступів 
декабристів Кароль виїхав з України і 
1826 був інтернований рос. владою з 
Білостоку (Польша). Один з керівни- 
ків «Листопадового повстання» 1330 
на Поділлі, організатор виступу в 
Ушицьк. повіті в лютому 1331. Є дані, 
що він служив у війську польських 
повстанців у званні майора. Після 
придушення повстання висланий до 
Курська, а потім до Сибіру (1839, 
Тобольськ). Втратив батьків спадок - 
Миньковецький ключ і «державу» 
(оренду) з селами на Поділлі, що на- 
магався повернути 1845. Оселивсь у 

Герб Остоя 

своєму маєтку на х.Любомила (Біля- 
ївка). В 1340-х допомогав одеському 
археологу П.Беккеру у його наукових 
розвідках (див. Грибівка). З іменем 
Кароля пов'язана назва с.Кароліно 
(суч. Кароліно-Бугаз). Був двічі 
одружений, від Е.С.Рогузької (1319- 
1897) мав 6 дітей. 
РДибіескі Магіап. Каго! ЯЗсірог-Магсроскі: 
уувротпіепіе розпаівгіпе // агі., Кіобу. - 
Т.35. - Магягама, 1882. - пг.392. 

МАРХОЦЬКИЙ  Людвіг-Ян 
Карлович (1856, Притулія Муро- 
вана Ушиц. пов. Поділ. губ. - 1935, 
Одеса)-граф Сцибор-Мархоцький. 
Син К. Мархоцького. На 1835 мав 
наділ біля х. Дальницького. Від 
дружини Марії Мнішек герба По- 
рай (1369-1949, Варшава) мав дітей 
Яна Маурщі (06.10.1891 - 01.1917, 
загинув в Одесі),  Зигмунда- 
Августа (06.10.1893 - 1971, Бол- 

дуїн парк 

| штат Калі- 
9| форнія США), 

Костянтина- 
| Йозефа (1895- 
1897); та Кос- 
тянтина- 
Людвіга 

(1599-1939), 
Внук Людвіга 
і син Зигмун- 

да - Ромуальд-Іренеуш  Сцибор- 
Мархоцький (29.12.1926 - 24.02.2010) 
став відомим вченим-фізиком і ма- 
тематиком у США. 
МАРХОЦЬКИЙ Юліан (Кса- 
верій) Карлович (1861, х. Лю- 
бомила Одес. повіту Херсон. 
губ.- 1926, Одеса) - граф Сцибор- 
Мархоцький. Син К. Мархоцько- 

го. По смерті батька одержав хутір 
Любомила, де, крім хліборобства, 

віддавав час і бджільництву. Спри- 
яв розвиткові цієї галузі 1 мав рам- 
кові вулики (з 1397 понад сто). У 

Ромуальд-Іренеуш 
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1906 навколо хх. Любомила 1 Тер- 
новий мав 954 дес.землі; 1911-1912 

був власником землі біля Роксолан 
(903,75  дес.), Тернового (50,25 
дес.) й Арнаутівки (63,25 дес.). 
Здобув юридичну освіту. 1914 по- 
чесний мировий суддя в Овідіопо- 
лі. Від Людвіги Мелітовни Якса- 
Малаховської герба «Гриф» (1862-- 
1916, Одеса) мав дітей (народились 
на х.Любомила): Юліана-Кароля 
Ніколая (1899); Софію-Людмилу 
(04.07.1395 - березень 1973, Болду- 
їн Парк, штат Каліфорнія - США); 
Терезу (нар. 1387; 1917 отримала 
від батька майже 96 дес. землі при 
Любомилі); Єву (1888 - 1926, 
Одеса); Юлію (1889-1908, Любо- 
мила); Володимира (1891 - роз- 
стріляний більшовиками в Оде- 
сі у ніч на 13.07.1919); Анджея 
(нар.1893); Яніну (1386 - помер- 
ла у США). 
МАРЧУК Надія Борисівна 

( на р . 
16.01.1954, Бі- 
ляївка, Одес. 

обл.) - урядо- 
вець, громад- 
ський діяч. 
Закінчила 
Одес. с.-г. ін-т 
(1976).  Пра- 
цювала  еко- 
номістом, по- 

тім нач. пла- 
нового відділу, заст. нач. з питань 
економіки с.-г. Іванів. райвикон- 
кому Одес. обл. З 1984 - в Овід. 
р-ні. З березня 1985 - заст. гол. 
Овід. райвиконкому (голова пла- 
нової комісії), заст. гол. Овід. РДА 
з питань капітального буд-ва (до 
2005). Доклала чимало зусиль до 
газифікації сіл, буд-ва соц. об'єктів 
(Палац спорту, школи в Петродо- 
лині, Йосипівці, БК у Прилиман- 

ському та Новій Долині, Будинок 
юстиції, адмінбудинок податкової 
інспекції ії три багатоквартирні бу- 
динки в Овідіополі, каналізаційні 

насосні станції та очисні споруди, 
понад десять артезіанських сверд- 
ловин, водогонів тощо). Дбала про 
облаштування та житло для німців- 
переселенців з Казахстану, для пе- 
реселенців з Чорнобильської зони, 
для воїнів-афганців. Очолює пред- 
ставництво ТОВ АНПФ «Пенсій- 

не забезпечення» (2005). Депутат 
Овід. райради чотирьох скликань 
(з 1985), Одес. облради (з 2006). 
Співзасновник ГО «Жінки Овіді- 

опольщини» (2006, гол. правління). 
Нагородж. відзнаками гол. Одес. 

ОДА (2004), гол. облради (2008), 
медалями, грамотами. Почесний 

громадянин Овідіополя (2010). 
МАР'ЯНІВКА - село, центр 
сільради. Розташоване в північній 
частині Овід. р-ну, по обидва боки 

р.Барабой. Відстань до райцентру 
25 км. Площа території 2343 га 
(земельний запас 47,7 га). Площа 
населеного пункту 361,8 га. На- 
селення 1039 осіб. Територія сіль- 
ради межує на півночі та сході з 

Иосипів., на півдні - з Новоград., 
на заході - з Миколаїв. та Над- 

лим. сільрадами. Засноване 1804 
як колонія Марієнталь. З 1930 
к-п ім.Леніна. Під час ВВВ захо- 
плена румунськими частинами 
12.09.1941, визволена 09.04.1944 
частинами 4 кавкорпусу. Німець- 
ке населення вивезене у березні 
1944 (див. Переселення причор. 
німців). Після війни - р-п «Чор- 
номорець» (21.11.1944). На кінець 
1963 стали до ладу кілька корівни- 
ків, свинарник, птахоферма, вет- 
пункт, механічні майстерні 1 ви- 
нзавод. Із культурно-побутових - 
лазня, клуб, їдальня, гуртожиток, 
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капітально відремонтовані десять 
двоквартирних будинків. Діяла по- 
чаткова школа, ФАП. У 1980-х - 

дитсадок, середня школа, БК, бі- 

бліотека, відділок зв'язку, їдальня, 
магазини. 2000 р-п «Чорноморець» 
реформований на КСП. 20.12.1999 
зареєстровано громаду  Свято- 
Михайлівської церкви. 
МАР'ЯНІВСЬКА ШКОЛА - за- 
гальноосвітній навч. заклад І-ПІ ст- 
нів з денним навчанням. До 1945 - 
Марієнтальська школа. Навчан- 
ня відновлене по війні. В 1960-ті 
р-по «Чорноморець» виділив під 
школу будинок, де свого часу жив 
священик. Школа мала 3, згодом 

4 класи, а до старших діти ходили 
в сусідні села. 1970 школа стала 
9-річною, її перевели в приміщен- 
ня колишнього гуртожитку. 1987 
стала до ладу типова двоповерхова 
СШ (251 учень 121 вчитель). 2009 -- 
130 учнів 1 23 педагоги, з яких 5 
мають звання «Старш. вчитель». 
Директори: Л.П.Гречищев (1961- 
1970), А.О.Ніколаєва (до 1980), 
В.Л.Липський (1980-1936, 1997- 
2001), О.Ф.Липська (1986-1989), 
Е.І.Посмітна (до 1994), О.В.Річняк 
(до 1997), Л.А.Річняк (з 2001). 
МАТВІЄНКО Людмила Вален- 

тинівна (нар. 
19.08.1951, 

- Ярославка Са- 
| рат. р-ну Одес. 
обл.) - дитяча 
письменниця. 
Мешканка Мо- 
лодіжного. За- 
кінчила Одес. 
культосвітнє 

| уч-ще (1973). 
працван В Гллічівському порт- 
клубі (1976-1978), потім експертом 
Торгово-промислової палати. Член 
літературного об'єднання ім  Домріна 

(з 2005, Іллічівськ). Автор книжок: 
«Ведьмочка» (2006), «Нет чужой 
боли»,  «Йсцеление»,  «Русявчині 
казки» (2007), «Закоханий янгол» 
(2009). Відзначена дипломом Х Все- 
української виставки-форуму «Укра- 
їнська книжка на Одещині» в номіна- 

ції «Дитячий світ» (2009). 
МАТИ-ГЕРОЇНЯ - почесне зван- 
ня, введене в СРСР 08.07.1944. За 

роки радянської влади його надано 
кільком десяткам мешканок Овід. 
р-ну (точних даних бракує). Повоєн- 
ного часу лише в Роксоланах з 67 ба- 
гатодітних жінок повним кавалером 
ордена «Мати - героїня» стала одна 
із них. За роки незалежності України 
указами Президента звання надано 
13 особам: Г.В. Бокоч (Овідіополь), 
Л.К. Парамонова 1 3.І. Каратерзі (Ве- 
ликодолинське), В.К. Атаманюк (Ле- 
нінталь), О.І. Бакалова (Прилиман- 
ське), В.В. Ворона (Сухий Лиман), 
Г.А. Пасько (Грибівка), А.В. Похле- 
біна (Доброолександрівка), І.Б. Гардт 
(Петродолинське), О.В. Кочмарьова 1 
Л.В. Поркар (Мар'янівка), Л.В. Ко- 
лодязева (Барабой), О.М. Ніколаєнко 
(Кароліно-Бугаз). Крім того, в районі 
на сьогодні мешкає 179 багатодітних 
матерів (троє 1 більше дітей). 
МАТІЯЩЕНКО Олександр 

Іванович 
(10.03.1911, 
Овідіополь -- 
02.07.1983, 
там само) - 
виробничник. 
Після школи 
працював у 
млині (1927- 
1933), потім 
у к-пі «Політ- 

. відділ» (1933- 
1935), вантажником Овід. контори 
заготзерна (1935-1939). Під час 
служби в РСЧА брав участь у по- 
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ході на Західну Україну і Білорусію 
(1939-1940), був учасником обо0- 
рони Одеси, дістав контузію, під 

час окупації мешкав в Овідіополі. 
Знову призваний до РА 15.04.1944, 
брав участь у визволенні України 
і Польщі. На форсуванні р.Одер 
важко поранений. Демобілізував- 
шись, працював в Овід. конторі за- 
готзерно (1945-1946), був робітни- 
ком райспоживспілки (1946-1958). 
Нагородж. орденами Слави ПІ, ПіЇ 
ст-нів (1944-1945) ювіл. медалями 
ВВВ, почесними грамотами. 
МАТУЛЯК Дмитро Анатолі- 

йович (нар. 
05.11.1960, 
Кам'яне Сав- 
ран. р-ну 
Одес. обл.) - 
організатор 
виробництва. 

Закінчив 
Одес. с.-г. ін-т 
(1982), служив 
у РА (1983- 

1984). Працював зав. овочевим від- 
ділком р-пу ім. ХХУ з'їзду КПРС 
(1984-1997), був дир. реформова- 
ного госп-ва СТОВ «Агрофірма 
Петродолинське» (з 1997). Під 
його керівництвом створено ви- 
сокопродуктивне, багатогалузеве 
підприємство, а МТФ присвоєно 
статус племінного репродуктора 
червоної степової породи (2002). 
Багато уваги приділяв буд-ву жит- 
ла, розвиткові соціальної сфери, 
закінчив газифікацію. Не раз був 
депутатом Овід. райради. Наго- 
родж. орденом За заслуги ПІ ст- 
ня (2003), грамотами Кабміну 1 
Міністерства аграрної політики 
України, відзнакою голови Одес. 
ОДА (2004). Лауреат конкурсу га- 
зети «Вечірня Одеса» «Людина 

діла» (2007). 

МАЦЕРУК "Тетяна (Іванівна 
( н а р . 
22.01.1960, 
Роксолани) - 
працівниктор- 
гівлі. Закінчи- 
ла  Білгород- 
Дністровське 
СПТУ (1978). 
Розпочала 

( трудову діяль- 
ність у 1978 

продавцем; з 2008 - зав. магазином 

«У двох Тетян» (Роксолани) Овід. 
райспоживспілки. Професію опа- 
нувала досконало, ніколи не мала 
нарікань від покупців, у «Книзі 
відгуків» - самі подяки. АКтив- 
но працює з пайовиками. Одним з 
найперших магазин почав працю- 
вати цілий день, без обідньої пере- 
рви та вихідних. Діючи на умовах 
внутрішнього госпрозрахунку, по- 
стійно перевищує план товарообі- 
гу. Навчила своєї професії майже 
10 чоловік. Має звання «Заслуже- 
ний працівник сфери послуг Украї- 
ни» (1998), не раз її нагороджували 
грамотами, записували на районну 
та обл. дошки пошани. 
МАШИННО-ТРАКТОРНА 
СТАНЦІЯ (МТС) - державне 
підприємство для забезпечення 
колгоспів с.г. технікою. Напри- 
кінці 1920-х в Овідіополі діяли: 
І Скуртянське (з 03.08.1926), яке 
об'єднало 8 бідняцьких 1 7 серед- 

няцьких госп-тв, отримало в кредит 
трактора і чотирилемішного плуга, 
а згодом мало 10 плугів, 15 борін, 7 
культиваторів, 5 віялок; ПН Скуртян- 
ське (з 28.08.1926) склалося з 4 бід- 
няцьких і З середняцьких госп-тв; 
у Калаглії - «Орач» (18 госп-тв); у 
Санжійці - «Об'єднання». В 1930-х 

діяли МТС Акаржанська - охо- 

плювала к-пи сс.Олександергільф, 
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Йозефсталь, Нейбург, Клейнлібен- 
таль, Марієнталь, Грослібенталь 
(Спартаківка), Петерсталь, Франц- 
фельд; Овідіопольська (з 1932) -- сс. 
Олександрівка, Барабой, Дальник, 
Юхимівка, Калаглія, Овідіополь, 

Кароліно-Бугаз, Роксолани, Сан- 
жійка; Одеська І (на Заставі-І) - 
сс. Татарка, Бурлача Балка, Сухий 
Лиман, Люстдорф та ін. На 1939 в 
Овід. МТС було 215 трактористів 
154 комбайнери, на початок 1941 
налічувалось 99 тракторів, 70 ком- 
байнів, 20 молотарок, 50 віялок, 9 
вантажівок. 1955 суч. землі Овід 
р-ну обслуговували МТС: Овбіді- 
опольська, що охоплювали госп- 
ва їм. Молотова (Миколаївка П, 
Юхимівка), «Іскра» (Миколаївка І), 
«І п'ятирічка», «Політвідділ», ім. 

Дзержинського (Овідіополь); Де- 
ликодолинська - їм. Петровського 
(Малодолинське), ім.Сталіна (Олек- 
сандрівка), «Нове життя» (Йоси- 
півка), «Червоний степ» (Барабой), 
ім.Петровського (Дальник-І), «Чер- 
вона зірка» (Дальник-П, Грибів- 
ка), ім. 9 січня 1905 р. (Санжійка); 
Одеська І - ім. Лібкнехта (Чорно- 
морка, Вел. Фонтан), їм. Хрущова 
(Бурлача Балка), їм. 51 Перек. ди- 
візії (Чубаївка), ім. Леніна (Сухий 
Лиман, Прилиманське 1 сел. Ленін- 
ське). 1958 МТС ліквідовано, а тех- 
ніку передано місцевим госп-вам. 
МАЯЦЬКИЙ ЗАГІН - військо- 
ва одиниця, створена разом із Дні- 
стровською флотилією (нач. флоту 
і комісар загону А.А. Гончаров) 
наприкінці січня 1918 для стри- 
мування наступу румун у Бесара- 

бії 1 Придністров'ї. Діяв у складі 
Окре-мої революційної армії Одес. 
округу (3 Окр. револ. армія). Скла- 
дався з колишніх вояків рос. армії, 
селян із Маяків, Яськів, Біляїв- 

ки 1 4 одеських загонів червоно- 

гвардійців. 
Займав на 
правому боці 
Дністр. ли- 
ману  ділян- 
ку по лінії: 
Аккерман - 
Шабо - Па- 
ланка - Ста- 
рокозаче  - 

| Волонтирів- 
ка - Іванів- 
ка - Татар- 
бунари. Зі 

вступом австро-німецьких частин 
до Одеси (13.03.1918) загін роз- 
пустили. Штаб передав селянам 
придністровських сіл на збере- 
ження 2 тис. гвинтівок і чимало 
набоїв. Коли ж до Маяків увійшов 
загін «державної варти» (30 кава- 
леристів 1 60 піхотинців) гетьмана 
П. Скоропадського, частину зброї 
вилучили. 20.04.1918 Одес. під- 
пільний обком РСДРІИП(б) скеру- 
вав А. Гончарова до Маяків, щоб 

створити новий загін. 20.06.1918 в 
хаті селянина О.П. Бакуменка об- 
рали ревком у складі: моряк С.К. 
Сичов (гол.), солдат-артилерист 
О. Макуров (заст.), І.О. Лихови- 
дов (секретар). 07.11.1918, згідно 
з директивою Одес. комітету біль- 
шовиків, у Маяках організувався 
партизанський загін  Тарасенка, 
який у ніч на 18.11.1918 роззбро- 
їв «державну варту» і став госпо- 
дарем села. Було створено штаб у 
складі: І. Грицюта, І. Лиховидов, 

О. Макуров, С. Осетян, П. Поля- 
ков, Д. Єпишев, А. Цвинтарний і 
Г. Крижанівський, Він об'єднував 
4 роти піхоти і 80 кавалеристів. 
Після відступу австро-німецьких 
частин загін разом із більшовика- 
ми Одеси марно намагався захопи- 
ти владу у місті. Повернувшись до 

А. Гончаров 
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Дністра, напав 01.01.1919 на Ові- 
діополь 1 роззброїв гарнізон (300 
бійців при 6 гарматах і кулеметах) 
з армійських частин С.Петлюри і 
пост гідропланів на Отарику (див. 
Отарик, гідроаеропланів пост), 
а потім через Калаглію відійшов 
до Маяк. При цьому конфіскував 
понад 100 возів у селян Овіді- 
ополя ії Калаглеї. Якийсь час діяв 
біля Тирасполя. Під тиском англо- 
французьких військ і загонів бі- 
логвардійців відійшов на північ у 
р-н стан. Бірзула. В березні 1919 
налічував 2 тис. бійців. Частина 
піхотинців влилась до РСЧА (1-го 
Ананіївського СТ, ком. Боханцев) 
1 кавдивізону Тарасенка. У квітні 
загін брав участь в очищенні Оде- 
си ї краю од військ Антанти, що 
переправлялися в Овідіополі через 
Дністр. лиман. 14.04.1919 року по 
дорозі на Калаглію затримали від- 
правлених по харчі сержанта 1-го 
маршового Африканського  пол- 
ку Еміля Сераля і трьох солдатів: 
Арона Коїна, Апіана Жана і Петі- 
на Жана, які розповіли про кіль- 
кість військ в Овідіополі. Це були: 
франц. піхотний батальйон з трьо- 
ма кулеметними ротами та рій 14 
польського полку. 13.04.1919 три 
партизанські роти (ком. Цвинтар- 
ний, Короленко і Крижанівський) 
розбили на Гараголі французький 
загін 1 захопили 200 полонених, 

600 гвинтівок, 10 кулеметів 1 гар- 
мату, а також знищили надісланий 
з Овідіополя загін зуавів (афри- 
канців) 15 французької дивізії, 
а після цього увійшли в Овідіо- 
поль. 26.04.1919 партизани, пере- 
формовані в І-й Придністр. загін 
(ком. А.А. Гончаров), охороняли 
лівий берег Дністра від Бугазу 
до Маяк. Загін підпорядковувався 
ком. 5-го Тилігул. полку 2 армії; а 

з червня як 404 стрілецький полк 
(3 тис. бійців) увійшов до скла- 
ду 45 СД (команд. І. Якір). Брав 
участь у придушенні повстання 
1919. Пройшов дорогами грома- 
дянської війни, був учасником 
польсько-радянської війни 1920. 
МЕЛЬНИК Іван Іванович 

(20.06.1920, 
Токарівка 
Жмерин. р-ну 
Вінниц. обл. - 
31.05.1998, Ба- 
рабой) - кол- 
госпник, учас- 
ник Параду 
Перемоги 
1945. У 1931 
закінчив 4 кла- 

оси початкової 

школи, пішов працювати в 13 років 
помічником пасічника к-пу ім.13- 
річчя Жовтня. Згодом став поміч- 
ником комбайнера. У вересні 1940 
призваний до РСЧА. Брав участь у 
боях під Москвою, за визволення 

України, Польщі, у штурмі Кеніг- 
сберга. Сержант, ком. рою. Двічі 
важко поранений. Демобілізував- 
шись працював у воєнізованій охо- 
роні Жмеринської залізниці (1946- 
1948), пасічником к-пу ім.13-річчя 
Жовтня (1943-1964). 1964 переїхав 
до с.Барабой. Працював бондарем 
у к-пі «Зоря» навіть після виходу 
на пенсію (1980). Інвалід ВВВ І 
групи. Нагородж. орденами Чер- 
воної зірки (1942, 1944), Слави ПІ 
ст-ня (1943) та Вітчизняної війни 
І ст-ня (1985), медалями «За від- 
вагу» (1941, 1942), «За оборону 
Москви» (1945), «За взяття Кеніг- 
сберга» (1945), «За перемогу над 
Німеччиною» (1945), ювілейними 
ВВВ, «За доблесну працю. До 100- 
річчя Леніна» (1970), «Ветеран 
праці» (1980). 
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МЕЛЬНИЧУК Денис  Заха- 
рови нч 
(24.06.1920, 
Врадіївка ПІі- 

щанс. р-ну 
Микол. обл. - 
02.11.2001, 
Овідіополь) - 
організатор 
спорту. Закін- 
чив Харків. 

| - військове 
училище (1941). Учасник ВВВ. 
10.07.1941 під Старим Биховим 
(Білорусь) важко пораненим по- 
трапив у полон (1941-1944, Кра- 
єво, Румунія). Після визволення 
воював в Угорщині, в боях за Бу- 
дапешт (11.1944) знову поране- 
ний. По війні - вчитель фізкуль- 
тури Овід. школи (1945-1947). 
Очільник райспорткомітету 
Овід. райвиконкому (1947-1974). 
Почав цю діяльність з організа- 
ції будівництва футбольних по- 
лів, волейбольних майданчиків, 
гімнастичних містечок у шко- 
лах, особливу увагу приділяючи 
змаганням школярів. У районі 
культивовано близько 10 видів 
спорту. Цілих 20 років район був 
призером обласних спартакіад, 
9 разів здобував перехідні чер- 
воні прапори за високі показни- 
ки в спортивно-масовій роботі. 
Виховав організаторів спорту 
і тренерів О.Г. Зінченка, В.М. 
Котляренка, А.І. Плевако, А.К. 

Песляка, В.М. Февральова, бра- 
тів Макарових  (Великодолин- 
ське) та ін. Нагородж. ордена- 
ми Вітчизняної війни І ст-ня та 
«Знак пошани», медалями «За 
взяття Берліна», «За перемогу 
над Німеччиною», ювілейними 
ВВВ, знаком «Відмінник фізич- 
ної культури та спорту СРСР», 
почесними грамотами. 

МЕМОРІАЛЬНИЙ  КОМП- 
ЛЕКС ВОІНСЬКОЇ СЛАВИ. 
Відкритий на житломасиві «ЄСо- 
віньйон» 09.05.2010 до 65 річниці 
Перемоги у ВВВ. До нього входять: 
літак винищувач-перехоплювач 
«МІГ -21»; ракетний комплекс «РК- 
73», пам'ятник героям, що заги- 
нули в роки ВВВ. Иого спорудили 
1955 воїни 402 артбатареї берегової 
артилерії ЧФ (див. Люстдорфська 
батарея). 
МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ - 
пам'ятні знаки на честь видатних 
людей. Овідіополь: Герой Радян- 
ського Союзу Н.М. Вертелецький 
(1976, на будівлі школи); перший 
секр. Овід. РК КПУ В.В. Авелічев 
(24.08.2004, вул. Портова, 18); гол. 
к-пу ім. Дзержинського В.В. Ку- 
дрявцев (24.08.2004, вул. Шевчен- 
ка, 334); гол. Овід. РДА В.І. Дуков 
(24.08.2004, вул. Дукова, 42); При- 
лиманське - Герой Радянського 
Союзу М.В. Богданов (1984, на бу- 
дівлі Прилим. школи); Сухий Ли- 
ман - на честь моряків 3 полку мор- 
ської піхоти (1967, на будівлі, де був 
штаб полку); Санжійка - письмен- 
ник К.Г. Паустовський (2000, на 
будівлі школи); Кароліно-Бугаз - 
безпідставно К.А. Сабанська (1794- 
1385), муза поетів (2003). 
МЕРЖАНІАН Артемій Сергі- 

йиович (1885- 
1951)-вчений- 
виноградар, 
докт. с.-г. 
на-ук, профе- 
сор. Закінчив 
Москов. с.-г. 
ін-т (1909). 
Працював ви- 
кладачем У 
Донському 

с.-г. уч-щі. Наукову роботу розпочав 
у Нікітському ботсаду (1914), наук. 
працівник Виноробної станції ви- 
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ноградарів 1 виноробів (ННЦ ІВІВ 
ім.Таїрова (1915-1919). Працював 
в ун-ті Ростова-на-Дону, виногра- 
дарем  Північно-Кавказького вин- 
тресту (1919-1926), зав. кафедрою 
виноградарства - та  ампелографії 
Кубанського с.-г. ін-ту (1926). Віді- 
грав провідну роль у становленні й 
розвитку виноградарства як само- 
стійної наук. дисципліни і в ство- 
ренні спец. курсу з виноградарства 
для вузів. Засновник наук. школи 
морфолого-фізіол. напрямку у ви- 
ноградарстві. Посідач срібної ме- 
далі ВДНГ СРСР (1938). Нагородж. 
орденом «Знак пошани» (1942). 
Мержаниан А.С. Виноградарство. - М., 
1951. 

МЕТЕЛЕНКО Борис Олек- 
сійович 
(15.10.1936, 
Дальник 

Овід. р-ну - 
22.08.2007, 
Овідіополь) - 
передовик ви- 
робництва. За- 
кінчив Одес. 
ФЗН (1954). 
Після служби 
в РА у к-пах 

їм. ХХІ з'їзду КПРС 1 ім. Дзержин- 
ського: тракторист (1960-1966), май- 
стер тракторного парку (1966-1974), 
бриг. тракторної бригади (1987- 
2001). Був, як кажуть, «механіком 
від Бога», міг на слух визначити не- 
справність машини. Нагородж. орде- 
ном Трудової слави ПІ ст-ня (1977), 
Золотою медаллю ВДНГ СРСР, зна- 
ками «Переможець соц. змагання» 
(1980, 1981), премійований автомо- 
білем «Москвич» (1931), 
МЕТЕЛЕНКО Володимир Пи- 
липович (16.06.1923, Овідіополь - 
05.11.2010, там само) - передовик 
виробництва. Закінчивши курси 
при Овід. МТС (1939), працю-вав 

тракторис- 
том к-пу «По- 
ліТтВвідділ» 
(1939-1941). 
1941  вивезе- 
ний на робо- 
ту в Румунію 
(Браїле).  По- 
вернувшись 
1944, був 
тракторис- 

том, бригадиром МТС. З 1958 - 
бригадир к-пу «Слава», а з 1974 
по 1934 - нач. механ. загону к-пу 
ім.Дзержинського. Нагородж. дво- 
ма орденами Леніна (1971, 1978) 
1 Трудового Червоного прапора 
(1966), медалями «За доблесну 
працю у ВВВ» (1947), «За успіхи 
в соц. с.-г.» (1957), «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна», «Ве- 
теран праці», ювілейними ВВВ, 

бронзовою (1956) 1 срібною (1958) 
ВДНГ СРСР, знаками «Перемо- 
жець соц. змагання» (1974, 1979, 

1980). Отримував почесні грамоти 
та цінні подарунки (годинник від 
ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР 
тощо), а також вимпел Зоряного 
містечка ім.Гагаріна. 
МЕТЕОРИТ  «ГРОСЛІБЕН- 
ТАЛЬ». Кам'яний, хондрит зви- 
чайний. Складається з 2 екз. загаль- 
ною вагою 7,6 кг. Згідно з даними 

метеоролога Р.О. Пренделя, упав 
21.11.1351 о 6.30 ранку в супрово- 
ді яскравого боліда, що пролетів 
над Одесою 1 значною територією 
Херсон. губ. (координати місця 
падіння: широта - 46721"М, довго- 
та 030:35"'Е); тип 5 У Ка Е58- І. 
Про подробиці знахідки сповістив 
у своєму листі вчитель народного 
училища Г. Знаковський із Грос- 
лібенталя. Метеорит знайшов на 
своєму полі колоніст Я. Гешеле, 
який був свідком падіння. 
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«СУХИЙ  ЛИ- 
Знайшов 05.05.1987 ви- 

кладач Одес. 
с.-г. ін-ту В.І. 
Михайлюк 
на краю поля 
навч.-дослідн. 
госп-ва.  Ха- 
рактеристи- 
ка: широта 

. й 46924.000" М; 
довгота , 30948. 000" Е; вага 48000 г; 
тип Н4А-5 5 М Ка Ез. З уламку, що 
його надіслав проф. Є.М. Крамер 
(Астрономічна обсерваторія Одес. 
ун-ту ім. Мечникова) до Комітету у 
справах метеоритів, визначено кос- 
мічне походження об'єкта. Зберіга- 
ється в Москві. 
МИКОЛАЇВКА (до 2001 - Ми- 
колаївка П) - село, центр сільради. 
Розташоване в західній частині Овід. 
району, на лівому березі Дністр. 
лиману. Відстань до райцентру 12 
км. Площа села 322,1 га. Населен- 

ня 1449 осіб. Площа території ради 
5932 га. Вона межує на півночі з 
Надлиман., на сході - з Новоградк. 
та Доброол., на півдні - з Калагл. 
сільрадами, на заході обмежена ли- 
маном. 1791 Ф.П. де Волан зафік- 
сував тут рештки укріплень (див. 
Коси Великої фортеця). На 1792 іс- 
нували рибальські промисли козаків 
Чорноморського війська. Слобо- 
да мала назву Дністрова, Рибацька, 
до поч. ХХ ст. - хх. Коси Великої, 

хх. Калаглійської коси або Кала- 
глійські. У ХІХ ст. стали значним 
рибальським промислом, що його 
описав П. Рябков. На 1896 - 112 
дворів та 707 мешканців. У 1920 для 

мешканців хуторів виділено зем- 
лі З німецьких кол. Францфельд, 
Олександергільф та Нейбург. 1921 
підлягали упр. «Головриба». У сер. 
1920-х діяв ТСОЗ «Вільна Україна», 

МЕТЕОРИТ 
МАН». 

з 1930 - к-п «Червона Україна». За- 
йнятий частинами 4-ї румунської 
армії 14.09.1941, визволений части- 
нами 8 гв. армії 12.04.1944. Після 
війни відновив роботу к-п «Червона 
Україна» (у 1980-х - «Україна») та 
риболовецька бригада к-пу «Росія» 
(Овідіополь). У 1960-х к-п мав 2542 
га землі. Населення 506 осіб. Збу- 
довано корівники, два свинарники, 
польові стани, дитсадок. Працюва- 
ла 8-річна школа, клуб, магазини. 
2000-го к-п «Україна» реформо- 
вано в КСП. Досліджені кургани: 
на північний схід від села (1968, 
М.М Шмаглій, І.Т.Черняков)ї Мико- 
лаївське поселення та некрополь. 

Поблизу відома пізньопалеолітична 
стоянка (відкрив 1968 Л.Л.Залізняк) 
і два поселення епохи пізньої брон- 
зи (1961, Г.О.Дзис-Райко). Зруйно- 
вані кар'єром у 1970-х. 
МИКОЛАЇВСЬКЕ ПОСЕ- 
ЛЕННЯ І НЕКРОПОЛЬ. Роз- 
ташовані на високому, лівому бе- 
резі Дністр. лиману, за І км на 
північ від с.Миколаївка. Знайшов 
І.Т.Черняков у 1957-1958. У 1962, 
1964-1966 та 1968 розкопки прова- 
дила Західно-Скіфська експедиція 
Інституту археології АН СРСР на 
чолі з док. іст. н. Г.І. Мелюковою. 
Виявлено об'єкти античного пері- 
оду: рештки землянки, 3 наземних 
споруди 1 кілька господарських ям. 
На розташованому поблизу некро- 
полі розкопано 50 окремих грунто- 
вих поховань і три невеличкі курга- 
ни, датовані ГУ - перш. пол. ПІ ст. 
до н.е. В могилах знайдено: грецькі 
амфори, чорнолаковий 1 сіроглиня- 
ний посуд, металеві черпаки, лам- 
пади, дзеркала, ножі, списи, корот- 

кі скіфські мечі-акінаки, бронзові 
наконечники стріл, кружала тощо. 
Судячи зі знахідок, тут поруч з гре- 
ками мешкали скіфи. Людський 
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кістяк 1 речі із некрополя експо- 
нуються в Одес. археол. музеї. На 
сьогодні, через роботу кар'єру про- 
тягом (1970-1980), античне посе- 
лення знищене. 
Мелюкова А.И. Поселениє и могильник 
скифского времени у села Николаєвка. - 
М., 1975. 

МИРОВІ СУДДІ - суд першої ін- 
станції у другій пол. ХІХ - першій 
чверті ХХ ст. Їх обирало населен- 
ня. Вони одноосібно, спрощеним 
порядком розв'язували дрібні кри- 
мінальні, цивільні й адміністра- 
тивні справи, зокрема, скарги в 
поземельних відносинах між по- 
міщиками і селянами тощо. Відомі 
прізвища окремих мирових суддів 
краю. В Овідіополі це був Юліан 
Сцибор-Мархоцький; біля Татар- 
ки був хутір, де мешкав дійсний 
статський радник Євген Васи- 
льович Тімонов - мировий суддя 
Дальн. дільниці Одеси (включала 
також сс. Татарка 1 Сухий лиман 
з навколишніми хуторами). 
МИХАЙЛІВКА - назва німець- 
кої кол. Францфельд з 1896 по 
1916. Перейменована на честь сина 
рос. імп. Олександра Ш Михайла 
(1378-1918). На 13996 у селі було 105 
дворів 1 639 мешканців (345 чол. і 
344 жін.). Римо-католицька церк- 
ва; школа - 38 учнів (351 хлоп. і 37 
дівч.). Дві крамниці, винний погріб. 
До м. Одеси 40 верст, до залізнич- 
ної стан. Вигода - 19, до пароплав- 
ного причалу Одеси - 44, до паро- 
плавної стан. Маяки - 5, до волості 
(Маріїнське) 18 верст. На 1916 - 132 
двори 1 1133 мешканці; церковно- 
парафіяльна школа, вітряний млин, 
2 молочні ферми, вапнякова піч, 2 
рибальські 1 6 ремісничих закладів, 
2 лавки (карти 29, 30а). 
МИШУРЕНКО Олександр Ге- 
расимович (1908, Єрмаківка Лю- 
башів. р-ну Одес. обл. - 1986, Оде- 

са) - вчений- 
виноградар 
док. с.-г. на- 
ук, професор. 
Закінчив 
Одес. с.-г. ін-т 
(1930).  Пра- 
цював на ви- 
норобній 
станції ННЦ 
«ТВІВ їм. Та- 

лабораторією  фізіоло- трова» 

гії (1936), заст. дир. з наук. роботи 
(1944-1972). Учасник оборони Оде- 
си. Професор Одес. філії ін-ту під- 

зав. 

вищення кваліфікації працівників 

харчової пром-ті (1972). Основні на- 
прямки наук. досліджень: вивчення 
кореневої системи виноградної 

лози в різних природ. зонах Украї- 
ни. Вперше застосував метод про- 

морожування органів виноградного 
куща в холодильнику, що дало змогу 
розв'язати проблему глибини загор- 
тання саджанців, способів захисту 

насаджень від морозу та добору кра- 
щих підщеп. Розробив технологію 
виробництва прищеплених саджан- 

ців, написав книжку «Виноградний 
розплідник» (1959 1 ще три видання). 
Автор понад 170 наукових праць. 
Нагородж. медалями СРСР, багатьма 

дипломами і медалями виставок. 
Шерер В.А., Лянной А.Д. Александр Ге- 
расимович Мишуренко // Виднье ученьве 
Одессь. - Одесса, 1997. 
о Павло Петрович 

| (1584 - 1919, 
Люстдорф) - 
більшовик. 
Член РСДРП з 
1904. Колиш- 
ній студент і 
робітник. Під 
час революції 
1905-1907, ра- 
зом з І. Авде- 

Ь євим і Ф. Го- 
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лубковим організував профспілки 
на Одес. залізниці. Після Лютневої 
революції 1917 - член Одес. місь- 
кого, голова Залізничного районно- 
го комітетів РСДРІІ(6); один з ке- 
рівників Одес. збройного повстан- 
ня 14.01.1918. У березні-квітні 
наступного року - учасник боїв з 
австро-німецькими частинами. Пе- 
ребував у Харкові, де взяв участь у 
загальному страйку залізничників 
19.07.1913, а в січні 1919 разом із 
місцевими більшовиками виступив 
проти частин армії Директорії. Піс- 
ля утвердження радянської влади 
в Одесі П. Мізикевича призначи- 
ли комендантом міста. Письмен- 
ник Іван Бунін повідомив про те, 
що 29.05.1919 Мізикевич разом із 
П.Забудкінимі П.Старостінимвиря- 
дили на фронт сформований в Оде- 
сі «червоний» полк (54 ім.Леніна) 
відомого бандита Мишка Япончи- 
ка (М.В.Вінницького), якому Мі- 
зикевич особисто вручив срібну 
шаблю з монограмою. Загинув у 
Люстдорфі під час антибільшо- 
вицького повстання 1919. Перепо- 
хований 05.08.1919 на Куликовому 
полі в Одесі разом з іншими вби- 
тими більшовиками. На його честь 
названо село. 
МІЗИКЕВИЧА -- село, назване 
так 1937 на честь П.П. Мізикеви- 
ча. Підпорядковане Таїровській 
селраді. Відстань до районного 
центру 35 км, до селищної ради 
7 км. На 2001 площа населеного 
пункту 15 га; господарська 691,7 
га; населення 94 особи (52 чол. 1 
42 жін.). Має дві вулиці завдовжки 
2 км. Виникло у ХХ ст. на місці х. 

Дайберга (на 1901 його нащадки 
мали тут 24 дес. землі). За пере- 
казами, власник хутора сприяв ви- 
веденню нових сортів фруктових 
дерев 1 кущів винограду. У 1920-х 

тут створено розсадник, що діяв 
від р-пу Ульянівка. На 1929 держ- 

розсадник об'єднував р-пи Іллічів- 
ку, Ворошилівку, Хаджибейський 
розсадник, Трохимівку, Винороб- 
ну станцію, Червоний хутір, До- 
слідну станцію та Генетичний се- 
лекційний інститут. До ВВВ на ху- 
торі було 11 будівель; на 2001 - 72 
будинки. Нині село охоплює землі 
житлових масивів Ул'янівка, Чер- 
воний хутір, Совіньйон, Чорно- 
морка, Чорноморка-2 1 Дружний, 
які почали будуватися на його 
землях з 1997. 
МІЛЬЧКВ Микола Микола- 

йович (нар. 
3.11.1967 
м. Одеса) - 
спортсмен, 
тренер, Заслу- 
жений  май- 
стер спорту 
(2000). Закін- 
чив СПТУ-17 
(1986), Одес. 
держ. педаго- 
гічний  інс-т 

їм. Ушинського (1994). Тренуван- 
ня зі стендової стрільби почав у 
1933, служив у спортивній роті 
Одес. ВО (1986-1988): член збір- 
ної Збройних сил СРСР. Нераз 
перемагав на чемпіонатах і куб- 
ках збройних сил СРСР, у т.ч. на 
останьому(1991). Олімпійський 
чемпіон (2000 Австралія). Чемпі- 
он Європи (1999), срібний (2000, 
2006,2010), бронзовий призер 
Кубків Світу (2009, 2010). У 2009 
встановив європейський і світо- 
вий рекорд на Кубку Світу (Єги- 
пет). Засновник олімпійської бази 
зі стендової стрільби стрілецько- 
стендового комплексу «Олімп» 
(з 2000), головний тренер Украї- 
ни (з 2010). Нагороджений орде- 
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ном «За заслуги» І ст-ня (2000), 
відзнаками голови Одес. ОДА 

(2010), Одес. міськради (2009), 
почесними грамотами та цінними 
подарунками. 
МІНХ Їван Християнович 

(1362,  Грослі- 
бенталь - 1916)- 
громадський 

діяч, волосний 

староста.  На- 
родивсь у сім'ї 
німецьких  ко- 
лоністів. Закін- 
чив Грослібен- 
тальське 

центральне училище. Хазяїнував. 

З 1900 - на посаді волосного стар- 
шини Маріїнської волості. Депу- 
тат І-ї Державної Думи (27.04. -- 
08.07.1906) від Херсон. губ. Як 
безпартійний прогресист входив 
до фракції «мирного оновлення» 
(24 депутати), створеної лівими 
октябристами (П.О. Гейден, Д.М. 
Шипов, М.О. Стахович) 1 правими 
кадетами (М.М. Львов, Е.М. Тру- 
бецькой). Фракція виступала за 
еволюційний шлях розвитку РОсії 
з помірно-ліберальними реформа- 
ми. Очолював в Одеському повіті 
об'єднання малоземельних  влас- 
ників, і з 1907 активно виступав за 
наділення їм землі. 
МІЦКЕВИЧ Адам Бернард 

(24.12.1798, 
Заосьє побли- 
зу Новогруд- 
ка, Литовська 

губ., нині Біло- 
русь - 26.11. 
1855,Констан- 

тинополь)  -- 
польський поет і діяч національно- 
визвольного руху. Закінчив Вілен- 
ський ун-т, викладав літературу в 
гімназії Ковно (Каунас). За участь 

у таємній організації «філоманів» 
арештований, а згодом висланий Із 
Литви (1824). До 19829 перебував у 
Росії. Порозумівся з багатьма учас- 
никами декабристського руху, по- 
товаришував з кількома російськи- 
ми поетами. У 1825 кілька місяців 
перебував в Одесі. Познайомився 
з Каролем Мархоцьким. Разом 
з ним зробив подорож до Аккер- 
мана, побувавши на х.Любомила 
(Біляївка) та в Овідіополі. Свої 
враження виклав у вірші «Аккер- 
манський степ». Згодом емігрував 
за кордон. Мешкав у Німеччині, 
Швейцарії, Італії. Намагався ство- 
рити польський легіон у Констан- 
тинополі, але помер. 
МІЛОНОВ Михайло  Ва- 

сильович 
(16.03.1792, 
Придонський 
Ключ, Воро- 
незька губ. - 
29.10.1821, 
Санкт - 
Петербург) - 
російський 
поет. Автор 
поетичних 

послань, елегій, сатири. Його вва- 

жали попередником громадянської 
поезії декабристів. Народився 1 ви- 
ріс у сім'ї поміщика-масона. Закін- 
чив Благородний пансіон (1803) і 
Москов. ун-т (1803-1809). здобув- 
ши ступінь кандидата словесності 
переїхав до Петербурга, служив в 
МВС, потім у міністерстві юсти- 
ції. З 1510 став членом Вільного 
товариства шанувальників словес- 
ності. Як поет дебютував 1307 у 
журналі «Утренняя заря», друку- 
вався в інших журналах, зокрема 
в «Вестнике Петербурга». 1809- 
19814 служив чиновником у Петер- 
бургу і Москві, після чого подав 
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у відставку Й оселився в маєтку 
батька (Воронезька губ.), мешкав 
також у дядька (Володимир. губ.). 
В кінці 1918 поета запросив на 
службу до себе рос. діяч і історик 
АЛ. Тургенєв (1784-1345), який 
очолював один з департаментів 
у Міністерстві духовних справ і 
освіти. Скоріш за все саме у цих 
справах департаменту духовних 
справ М. Мілонов побував в Оде- 
сі й Овідіополі. Єдина прижиттє- 
ва збірка видань М.В. Мілонова 
«Сатирь, послания и другие мел- 
кие стихотворения» вийшла 1319. 
Поза тим йому належить притча 
«Лягушка и вол», друкована в жур- 
налі «Благонамеренньй» (1820) за 
підписом «ДАмомуиос» (Анонім), 1 
приміткою у кінці тексту: «Овіді- 
ополь». 
МОЙСЕЄНКО Михайло Семе- 
| нович (нар. 

25.03.1954 
Жовтий Яр Та- 
тарбунар. р-ну 
Одес. обл.) - 
організатор 
виробництва, 
громадський 

діяч. Закін- 
чив Білгород- 

Дністр. с.-г. тех-м (1985), Херсон. 
сот. їн-т (1985), Одеську ВПИІ 
(1990), Одес. філію ДАкадемії дер- 
жавного упр. при Президенті Укра- 
іни (1998). Працював у ПМК-13 
«Дунайводбуд» (Татарбунари) на 
посадах інженера, майстра, дис- 
петчера буд-ва, начальника, секр. 
парткому (1977-1986). Партійна ро- 
бота: інстр., зав. сектором відділу 
с-г. та продовольства, зав. секто- 
ром відділу соціального розвитку 
АПК Одес. ОК КПУ (1986-1991). 
3 1992 працював в Овід. р-ні заст. 
гол. Овід. РДА, нач. упр. с.-г. та 

продовольства виконкому райради. 
Провів значну роботу, спрямовану 
на реформування с.-г. р-ну: ство- 
рення фермерських 1 приватних 
госп-в, розпаювання землі тощо. 
Гол. Овід. райради (2002-2006). 
Нач. Одес. обл. виробничого упр. 
водного госп-ва (2006-2010). Депу- 
тат Овід. райради ГУ та У скликань. 
Нагородж. почесними грамотами 
ВР України, Кабінету Міністрів 
України, Одес. ОДА, обл. ради. 
МОЛДОВА  (Молдованка) - 
південно-східна частина Овідіопо- 
ля, розташована на лівому березі 
балки Аджидерської. Назва перед- 
містя походить від молдован, що 

оселилися тут із др. пол. ХМПІ ст. 
(карти 25в, 26, 29-29а, 306). 
МОЛОДІЖНЕ - село, центр 

сільради. Роз- 
ташоване на 
південному- 

сході Овід. 
р-ну. Від- 
стань до рай- 
центру 25 км. 
Площа зе- 
мель 7081 га: 
с.-г.  5344,9, 
населеного - 
2187,28 га. 

Населення 2897 осіб. На терито- 
рії розміщено 15 садових коопе- 
ративів (7022 власники). Терито- 
рія Молодіж. сільради межує на 
півночі з Великодол. селищною 
та Ново-Долинською сільською 
радами, на півдні - з Дальниць- 
кою, на заході - з Барабойською 
сільрадами, на сході - з м. Іллі- 
чівськ, а з південного сходу об- 
межена берегом Чорного моря. 
В прибережній смузі розташова- 
ні спортивно-оздоровчі табори 
«Академічний»,  «Лукомор'я», 
бази відпочинку «Авіаремонт- 
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ник», «Сокіл», «Лагуна- 
Південь», оздоровчий комплекс 

«Ювілейний». Розвинене с.-г. ви- 
робництво і тваринництво. Зна- 
чна частина населення працює в 
Іллічівську й Одесі. В селі є дво- 

поверхова школа зі спортзалом, 
актовим залом і їдальнею; дитса- 

док; бібліотека (зав. ГО. Слобо- 
дяна); поштова філія (нач. Н.О. 

Мазур); ФАП (зав. Г.В. Край- 
нева). клуб (зав. Ю.Д.Ільчук). 
Працюють комунальне підпри- 
ємство «Молодіжне-2» (дир. В.В. 

Зайцев), ФК  «Трофимовець» 
(тренер Г.Д. Сергієнко), секція 
дзюдо (тренер А.В. Устянський). 
14.04.2001 зареєстрована грома- 
да Свято-Благовіщенської церк- 
ви; є вже каплиця, будується 

храм (протоієрей І. Стадничен- 
ко). Село виникло на місці х. Бі- 

язі. Пізніше тут діяв учгосп ім. 
Трофимова. З 1957 на землях 
р-пу виділено ділянки під індиві- 

дуальне будівництво, на початок 

1960-х тут з'явились перші ву- 
лиці, які поклали початок сучас- 
ному селу. Протягом 1971-1990 
стало до ладу 205 будинків. Офі- 

ційно дістало назву 26.11.1971. 
Першим головою Молодіж. сіль- 
ради (створена 29.11.1982.) став 
В.І.Шовпан (секр. І.І.Омельчук). 
Із 2006 про впорядкування села 
дбає гол. В.О. Гуляєв (секр. 
С.А.Курко). На навколишніх зем- 
лях означено майже 10 курганів. 
Із розкопаних відомий Олексан- 
дрівський. 
МОЛОДІЖНЕНСЬКА 
ШКОЛА  -- загальноосвітній 
навч. заклад І-ПІ ст-нів з ден- 
ним і вечірнім навчанням. 1957 
на хуторі, де мав садибу учгосп 
ім.Трофимова, прийняли  ді- 
тей початкові класи від Олек- 

сандр. школи.  Двоповерхова 
школа на 624 учні стала до ладу 
19353 (середня загальноосвітня). 
1990 вчитель В.С. Штельмах 
створила музей краєзнавства 1 
декоративно-ужиткового мисте- 
цтва (кер. Н.О. Хлівна). На 2009 

у школі навчалось 302 учні. Пра- 
цювало 35 педагогів, 5 з яких ма- 

ють вищу кваліфікацію та звання 
«Старший вчитель». «Вчитель- 
методист» О.К.Козлова зробила 
традиційними позашкільні захо- 
ди: «Осінній бал», «Огляд пісні в 

строю», «Ну-мо" дівчата!», «Міс 
попелюшка», «Справжні муш- 
кетери» та їн. Директори: А.П. 
Карпов (1983-1989), Г.В. Михай- 
люк (до 1991), М.П. Шевчук (до 
1996), О.К. Козлова (до 2001), 
Л.О. Алексейчук (з 2001). 
МОНКАСТРО (Мопсазбго) - 
генуезька колонія ХІПЇІ-ХГІМ ст. 
на місці Білгорода-Дністровсь- 
кого. Відомі інші назви, серед 
них Маврокастро (Чорна форте- 
ця) 1 Аспрокастро (Грошова фор- 
теця). Генуезькі колоністи, ви- 
купивши в місцевих татар землю 
на правому березі Дністр. лима- 
ну, заснували тут торговельну 
факторію і збудували невелич- 
кий замок. Хоч із другої пол. ХІМ 
ст. місто-фортеця перейшло під 
контроль молдовських воєвод, 
генуезці залишились у Четатя- 
Альбе, разом з валахами 1 вірме- 
нами, згадує Гільбер де Ланоа. 
Під час повстання місцевого на- 
селення 1455 генуезців із міста 
вигнали. 
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МОРОЗ Андрій Якович 
(16.06.1910, 
Роксолани - 09. 
03.2004, там 
само) - вироб- 
ничник. Почав 
працювати з де- 
сяти років, по- 
тім вступив до 
к-пу  «Черво- 
ний  інтенсив- 

ник» (1939-1941). Учасник ВВВ, 
мобілізований 14.07.1941. У складі 
964 полку 266 СД обороняв Кахов- 
ку, був важко поранений і потра- 
пив у полон. Після втечі воював у 
танковому б-ні ПІ Укр. Фронту. 
Визволяючи Угорщину, дістав ще 
одне поранення. По війні працю- 
вав у к-пі ім.Леніна (1945-1970). 
Вийшовши на пенсію, дбав про 
сільський парк біля БК (1970- 
1984). Нагородж. орденами Слави 
ПІ ст-ня, Вітчизняної війни, «За 

мужність», медалями та почесни- 
ми грамотами. 
МОРОЗОВ Василь Омеляно- 
вич (нар. в Овідіополі - 1904, Цу- 
сіма) - моряк 2-ї статті. Виходець 
із сім'ї овід. міщан. Служив на 
броненосці «Наварин». Учасник 
російсько-японської війни 1904- 
1905. Заведений до списку заги- 
блих у Цусімській морській бит- 
ві, чиї імена вибито на пам'ятній 

дошці храму Спаса-на-водах (С.- 
По.). На дошці викарбувано іме- 
на 26 офіцерів, 1 священика, 11 
кондукторів 1 643 моряків (місти- 
лась на північно-західному стов- 
пі: 2-га Тихоокеанська ескадра. 
Ескадрений  броненосець  «На- 
варин»). У циркулярі Головно- 
го морського штабу загиблих від 
04.07.1905 В.Морозов числився 
за Мо247, а в списку на пам'ятній 
дошці за Мо383. 

ДР АТОВ Фемістокл Гера- 
рег симович (нар. 

01.06.1958, 
Ж | Ахалик Цалк- 

| ськогор-нуГру- 
зії) - будівель- 
ник. Закінчив 
Одес. інж.-бу- 
дівельний ін-т 
(1981). Працю- 
вав майстром, 

виконробом, нач. дільниці, гол. ін- 
женером ПМК-199 «Одессільбуду» 
(1981-1985). Служба в РА (1985- 
1937). Після армії - гол. інженер 
ПМК-3  «Облагробуду»  (1987- 
2000). У 1993 створив і очолив (з 
2000) компанію ТОВ «Агросер- 
віс». У Таїровому завдяки цьому 
постала база з автогосподарством, 
цехами для виготовлення метало- 
конструкцій, металопластикових, 
столярних та бетонних виробів, 
тротуарної плитки, пластикових 

резервуарів. Відкрив дочірні ТОВ 
«Овідійбудсервіс» і українсько- 
чеське «Аквапласт». ШПобудував 
Таїровську школу, дитсадок в 
Авангарді, нафтобазу, пам'ятник 
воїнам-інтернаціоналістам 1 
Свято-Покровську церкву в Овіді- 
ополі та багато об'єктів за межами 
р-ну. Має звання «Засл. будівель- 
ник України» (2008). Нагородж. 
церковним орденом  Нестора- 
літописця ПІ ст-ня, медалями спіл- 

ки  ветеранів-інтернаціоналістів, 
почесними грамотами. 
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НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ГОС- 
ПОДАРСТВА -- відділи вищих 
навч. с.-г. закладів для наукових до- 
сліджень і практичної підготовки 

фахівців-агрономів і тваринників. 
Протягом 1920-1930-х у краї існували 
науково-дослідні станції ім.Таїрова 
(заснована 1905), навч. госп-во «Чер- 
воний хутір» (Люстдорф), ім.17- 
річчя МЮДУ (з 1933 - х. Терновий), 
а також винно-городній технікум у 
Грослібенталі (карти 3 1, 326, 326). У 
1980-х в Овід. р-ні діяли навчально- 
дослідні (навчально-виробничі) госп- 
ва: «Червоний хутір», ін-т ім.Таїрова 
(Таїрове), Одеська овочево-дослідна 
станція (Йосипівка), ім.Трофимова. 
У 1990-х стали державними під-вами: 
навч. госп-ва ім.Трофимова і «Чер- 
воний хутір», ДВГ «Таїровське». На 
сьогодні «Червоний хутір» ліквідова- 
не через банкрутство, ім.Трофимова 
реформоване на КСП. 
«НАДДНІСТРЯНСЬКА  ПРАВ- 
ДА» - газета Овід. райради. Дво- 
кольорове видання складають 
у комп'ютерному центрі  редак- 
ції (Овідіополь), друкують у вид- 
ві «Чорномор'я» (Одеса). Тираж 
становить 3-3,2 тис. прим. Має 
суспільно-політичне спрямування 
і тісний зв'язок з читачами. Редак- 

ція регулярно влаштовує експрес- 
опитування, анкетування читачів З 
актуальних тем, організовує творчі 
конкурси. Ред. газети - О.Д.Тельпікс, 
заст. ред. Я.В.Топольницька, відп. 

секр. О.В.Грищук, відділ  рекла- 
ми  М.О.Звєркова, інформації  - 

А.Н.Кравченко, сільського життя - 
І.3З.Дзіньзюра, коректор - К.К. Про- 
копова, бухгалтер - Т.А. Прокопова. 
Записана до обласного каталогу пері- 
одичних видань, поширюється за пе- 
редплатою в межах Одес. обл. 
НАДЄЖДІН Микола Іванович 

(05.10.1804, 
Нижній  Біло- 
омут Зарайськ. 
повіту  Рязан. 
губ.-11.01.1856, 
С.Петерб.)-вче- 
ний, літератур- 
ний критик, ет- 
нограф, доктор 
мистецтвознав- 
ства. Син свя- 

щеника Рязанської губернії. закінчив 
Рязан. семінарію 1 Москов. духовну 
академію. У 1828-1830 опубліку- 
вав свої перші статті під псевдонім 
«Екс-студент Никодим Недоумко», а 
1831 заснував журнал «Телескоп», у 
якому друкувалися В.А.Жуковський, 
В.Г.Бєлінський та їн. Невдале одру- 
ження з Є.В.Сухово-Кобиліною 1 
відмова від дуелі з її братом змуси- 
ла М.Надєждіна виїхати з Москви 
за кордон. У 1835-1836 він побував 
у більшості країнах Європи, а по- 
вернувшись знову узявся видавати 
журнал. Критичні статті стали при- 
чиною його заслання. Після амністії 
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зробив подорож на південь України 
(1840-1841): побував в Одесі, згадав 
Татарку, описав Грослібенталь і 
Овідіополь. Взяв участь у створен- 
ні «Російського географічного тов- 
ва» (1847). 
Надеждин Н. Прогулка по Бессарабиим // 
Одесский альманах на 1840 год. 

НАДЛИМАНСЬКА ДИТЯЧА 
МУЗИЧНА ШКОЛА - позашкіль- 
ний навч. заклад. До 1975 був філією 

Овід. ДМИ у сс. Миколаївка І, Мико- 
лаївка П та Надлиманське. 20.02.1975 
набула самостійності, а 1982 дістала 
назву Надлиманська ДМШ. За рішен- 
ням виконкому Овід. райради їй виді- 
лено пристосовані приміщення. Пер- 
ший дир. - І.М.Завірюха (1944-1984), 
який закінчив Одес. муз. училище по 
класу баяна, батько і перший вчитель 
В. Завірюхи. Створив творчий ко- 
лектив, весь час віддавався роботі. З 

1994 - дир. В. О. Рутта - спеціаліст І 
категорії, ініціатор багатьох культос- 
вітніх починань. 2002-го до закладу 
приєдналась Барабойська філія. У 
школі понад 100 дітей. Опановують 
різні музичні інструменти, хореогра- 
фію та образотворче мистецтво, бе- 
руть участь у фестивалях-конкурсах 
обласного, регіонального та міжна- 
родного рівня. Посідають призові міс- 
ця. За час існування школи 18 осіб зі 
І70 випускників стали музикантами- 
професіоналами. 
НАДЛИМАНСЬКА ШКОЛА - 
загальноосвітній навч. заклад І-ПІ ст- 
ню з денною та вечірньою формами 
навчання. До 1945 - Францфельд- 
ська школа. По війні - початкова, 

згодом відкрили п'яті й шості класи, 
з 1950 - неповно-середня (7 класів), 
з 1960 - 8-річна. Працювала в кіль- 
кох старих будівлях. У 1977 коштом 
радгоспу-заводу «Маяк» (дир. О.І. 
Гренков) дістала нове двоповерхове 
приміщення. Першим у районі тут 

відкрили лінгафонний кабінет. Школа 
набула статусу середньої, а з 2001 -- 
загальноосвітньої І-ПІ ступенів. На 
2010: 206 учнів, 26 педагогів, 7 зяких 
мають кваліфікацію «Спеціаліст ви- 
щої категорії» і звання «Старший 
вчитель». Директори: М.Я.Цимбалюк 
(1950), Й.К.Павликовський (1957), 
К.П. Стрижаков (1957-1965), І.І. Ба- 
ранов (до 1967), В.Т. Мартинюк (до 
1987), В.І. Осипов (до 1992), А.І. Оме- 
ляненко (до 1993), Т.В. Валькова (до 
2002), В.П. Зброшко (з 2002). 
НАДЛИМАНСЬКЕ - село, центр 
Надлим. сільради. Розташоване у 
північно-західній частині Овід. р-ну 
на березі затоки Караголь Дністр. 
лиману. Відстань до райцентру - 13 
км. Площа госп. території - 4220 га. 
Площа населеного пункту - /33 га. 
Населення - 18383 особи (2001). Те- 
риторія сільради межує на півночі з 
Біляїв. районом 1 Петродол. радою, 
на півдні - з Миколаїв., на сході - з 

Йосипів. та Мар'янів. сільрадами, а 
на заході обмежена берегом р. Дніс- 
тер та Карагольською затокою Дністр. 
лиману. 1792 року тут був козацький 
хутір Дарадоль. 1505 - німецька ко- 
лонія Францфельд. 1924, в півден- 
ній частині села виникло поселення 
Червона Юхимівка (Єфимівка). З 
1930 - к-п ім.Молотова. В період ВВВ 
та оборони Одеси -рубіж 25 Чапаєв- 
ської дивізії. Окуповане румунськи- 
ми військами 13.08.1941, визволене 

12.04.1944 частинами 8 гв. армії. В 
березні 1944 німецьке населення було 
виселене (див. ШПереселення при- 
чорн. німців). Після війни тут діяли 
р-п «Маяк» (1944) 1 відділок р-пу «Ві- 
тамін» (з 1946). Заселене переселен- 
цями із зах. областей України 1 навко- 
лишніх сіл. Протягом 1950-1960 збудо- 
вано кілька двоповерхових гуртожит- 
ків, 45 будинків, побутовий комбінат 
(з їдальнею, поштою і крамницями). 
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Працювали Налиманська школа і 
музична школа, дитсадок, БК. Пік роз- 

витку припав на 1970-1, коли завдяки 
р-пу (дир. О.І. Гренков), щороку ста- 
вали до ладу 15 житлових будинків. 
1974 виросло кілька багатоквартир- 
них у центрі села. 1982 р-п «Маяк» 
перейменовано на ім.60-річчя СРСР, 
2000 реформований на ВАТ «Надли- 
манський». 20.03.2000 зареєстровано 
громаду Свято-Благовіщенської церк- 
ви. Найдавнішими археологічними 
пам'ятками, розташованими в меж- 
ах земель сільради, є пізньопалеолі- 
тичні стоянки Єфимівка та Єфимівка 
П (Л.Л. Залізняк, 1968). Розкопано б 
курганів - М.М. Шмаглій та І.Т. Чер- 
няков (1968-1969) -- і І.Л.Алексєєва 
(1993). На березі Дністр. лиману до- 
сліджено давньогрецькі поселення 
та городища: Надлиманське (від- 
крив І.Б.Клейман 1956, досліджували 
М.С.Синицин, Г.О.Дзис-Райко 1957- 
1975); Надлиманське ПІ (Г.І. Мелю- 
кова й С.Б.Охотников, 1962 -1980) і 
Надлиманське ГУ (Охотников, 1976 -- 
1978). 
НАЗАРОВ Борис Михайлович 

(нар. 26.08.1936, 
Овідіополь) -- 

передовик 
виробни- 
цтва. Закін- 

чив  Білгород- 

Дністровський 
с.-г. технікум 
(1965), навчав- 
сяв Одес. с.-г.ін- 
ті (1972-1975). 
Після служби 

в РА працював у к-пі ім. Дзержин- 
ського: обліковець-лаборант ферми 
(1953-1964), ланковий (1965-1968), 
зав. тепличним госп-вом (1968-1974), 
агроном бригади Хо3 (1974-2004). 
Бригада мала славу найкращої в к-пі, 
щодо організації праці, здобувала до- 

брі врожаї зернових (на окремих пло- 
щах близько 65 ц/га). Не раз виборю- 
вала перехідні прапори, побувала на 
Дошці пошани (1933,1985,1986), на її 
базі проводились семінари для обміну 
досвідом. Нагородж. медаллю «Вете- 

ран праці» (19386), знаком «Ударник 
Х п'ятирічки» (1931), «Переможець 
соц. змагання» (1930), почесними 
грамотами. 
НАУМЕНКО Микола  Павло- 

вич (нар. 
05.12.1905, 
Завадівка  Бе- 
резів. р-ну 
Одес. обл. - 
04.03.1981, 
Одеса) - вче- 
ний, виногра- 

у дар - селекці- 
онер, організа- 
тор  виробни- 
цтва, канд. с.-г. 

н. Закінчив Одес. с.-г. ін-т (1929). Обі- 
ймав посади: спеціаліст Центральної 
виноробної станції (див. Таїрова ін- 

ститут), зав. відділом, зав. сектором, 
заст. дир. з наук. роботи (1936-1938), 
дир. (1940). Учасник ВВВ та оборони 
Одеси. Дир. ННЦ «ІВІВ ім.Таїрова» 
(1944-1950), старш. наук. працівник, 
зав. Білгород-Дністр. опорного пунк- 
ту ін-ту (1953-1971). Основні наукові 
напрямки: селекція, розробка спосо- 
бів прискорення плодоношення Гі- 
брид. саджанців та їх оцінка. Автор 
кількох нових форм винограду і сорту 
«Дністровський рожевий». Написав 
понад 30 наукових праць. 

НАУМОВА Лідія  Устинівна 
(24.10.1923, Новоархангельське Кі- 
ровогр. обл. - 2007, Великодолин- 
ське) - передовик виробництва. Все 
життя виноградар, була ланковою в 
р-пі «Перемога» (1956-1988). Пере- 
можець всесоюзних конкурсів вино- 
градарів, соц. змагань. Делегат ХХУ 
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з'їзду КПРС. Нагородж. орденом 
Леніна (1973), медалями, почесними 
грамотами. 
«НАШЕ МОЛОДІЖНК» - газе- 
та села Молодіжного, єдина сільська 
газета в Одес. обл. Заснована 2008. 
Виходить раз на місяць. Висвітлює 
основні події життя громади. Редак- 
тор - Г.О. Буров. 
НЕБИЙГОЛОВА Іван Гванович 

(01.11.1916, 
Роксолани  -- 
31.10.1988, 

. Барабой) - пе- 
редовик ви- 
робництва. 
Учасник ВВВ. 

й Двічі  потра- 
| пляв у полон 

і тікав з нього. З 1946 - механізатор 
Овід. МТС. З 1948 до виходу на пен- 
сію - бригадир мех. загону в Барабої. 
Виростив 8 дітей. Нагородж. орде- 
нами «Знак пошани» (1971) 1 Леніна 
(1973). 
НЕГРУЛЬ Олександр Михай- 

лович (нар. 
25.12.1900, 
Полтава - 25.07. 
1971, Москва)- 
вчений-вино- 
градар. 1920 
вступив до 
Одес. с.-г. ін-ту, 
де щоліта пра- 

цював на від- 
новленні  ви- 
ноградників 

в учгоспі «Червоний хутір». 1925 
захистив дипломну роботу «К мето- 
дике опьтного дела в виноградар- 
стве» (кер. проф. О.А. Кіпен і А.О. 
Сапегіна) удостоєну публікації. Зго- 
дом - аспірант кафедри селекції, де 
виконав роботи з селекції нових сор- 
тів і цитології міжвидових гібридів. 
У 1928-1931 на станції їм. Тімірязєва 

(див. Таїрова інститут), працював у 
напрямку селекції нових сортів ви- 
нограду, керував науковою роботою 
на дослідних станціях інших репонів 
України. З 1931 працював зав.відді- 
лом селекції НДІ виноградарства у 
Тбілісі. 1932-1950 - робота у Всесо- 
юзному НДІ рослинництва (Ленін- 
град), де захистив докт. дисерт. (1938), 
дістав звання професора (1940). З 
1944 зав. кафедрою виноградарства 
і виноробства Москов. с.-г. академії 
ім.ЛТімірязєва. Чимало зробив для 
створення монографії «Ампелографія 
СРСР», сортового районування вино- 
граду в СРСР, організації зон вироб- 
ництва шампанських вин у Середній 
Азії, розвитку столового виноградар- 
ства. Серед його учнів 3 доктори 1 40 
кандидатів наук, сотні фахівців, нау- 
кових працівників, керівників вино- 
градарських госп-ств. Був головою 
секції виноградарства ВАСГНІЛ, 
член-кореспондентом Італійської 
виноградарської Академії наук, по- 
чесним доктором Угорського НДІ 
садівництва і виноградарства. Лау- 
реат Державної премії СРСР (1948), 
«Заслужений діяч науки РРФСР» 
(1965). Автор 300 наукових праць, 
16 нових сортів винограду. 
НЕДІН (Лариса Миколаївна 

| (нар.01.02.1965, 
Овідіополь) - 
актриса,  по- 
етеса,  куль- 

| тосвітній діяч. 

| 1988 закінчи- 
ла акторський 
ф-т Київ. ін-ту 
їм. Карпенка- 

Карого (вчителі Л.А. Олійник й 
А.М. Роговцева). Працювала в 

музично-драматичному театрі 
ім.Кобилянської (1988-1992, Чер- 
нівці). З 1992 - директор держ. ра- 
діо. Зробила собі ім'я на передачах 
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«Від суботи до суботи», «І знову зу- 
стріч». Створила концертну програ- 
му «Цілую усмішку твою», присвя- 
чену українському романсові. Зня- 
лась у фільмах «Страчені світанки», 
«Сьомий маршрут», «Кирпатий Ме- 
фістофель», «Кілька любовних істо- 
рій», «Притча про світлицю». Пише 
вірші, співпрацює з багатьма ком- 
позиторами 1 поетами-піснярами. 
Написала книжку «Дощ змиває всі 
сліди», присвячену жертвам Голодо- 
мору; дитячі книжки «Дякую тобі, 
Боже!», «Хитре лисенятко». 
НЕЙБУРГ (Хеириге), також Во- 
лодимирівка з 1896, сучасна Ново- 
градківка з 01.02.1945 - засноване 
як німецька колонія у 1805 на ліво- 
му березі р. Барабой на землі, вику- 
пленій у Г.А. Гагенмейстера (карти 
19-21, 25а та ін., плани 41-4Іа). За- 
селене вихідцями із Вюртемберга й 
Угорщини (65 сімей). На 1306 зали- 
шилося 29 сімей, інші померли від 
інфекційних захворювань. 1806/1807 
прибуло ще 42 сім'ї. Лютеранська 
парафія Грослібенталя. Кірха (1324 
1 1905). На 1357: землі 2945 дес. (49 
дворів 1 60 безземельних сімей), 
3044 дес. (1918), 2995 га (1940). Ко- 
оперативна лавка, початкова школа, 
сільрада (1926). Місце народження 
лютеранського пастора Т.Ф. Клюд- 
та (1361-1931), архітектора Х.Г. 
Бейтельсбахера (1364-1929). Меш- 
канців: 482 (1825), 379 (1859), 830 
(1387), 311 із них 763 німці (1997), 
307 (1905), 740 (1911), 719 (1916), 
301 (1918), 956 (1926), 1110 (1943). 
Входило до Лібентал. кол. округу 
Тирасп. 1 Одес. повітів (1305-1861); 
Грослібентал. (Маріїнської) волості 
Одес. повіту і губернії (1861-1926); 
Спартак. р-ну Одес. округу 1 облас- 
ті (1926-1939), Овід. р-ну (з 1939). В 
кінці ХІХ ст. археологічні пам'ятки 
поблизу кол. описав В.М. Ястребов: 

на громадській толоці кол. знаходили 
крем'яні стріли різних розмірів; 1875 
край Дністр. лиману знайдено 15 
глиняних глеків, наповнених попе- 
лом і піском; 1330 на винограднику 
знайшли могилу людини, перекриту 
кам'яною плитою; 1854 такий самий 

кістяк знайшли, як копали криницю. 
На землях кол. налічили 10 курганів 
заввишки від 1,5 аршина до 2-х саж- 
нів, із них три поблизу села, а 7 на 
березі лиману (три з них розкопува- 
но в першій пол. ХІХ ст., знайдено 
людський кістяк). 
НЕИБУРЗЬКА КІРХА - євангель- 
сько-лютеранська церква. Релігійна 

громада кол. Нейбург, що входила ра- 
ніше до Фрейдентальської парафії, 
1924 збудувала молитовний дім, пере- 
будований під школу 1339-1839 (пізні- 
ше згоріла). Нову кірху збудували за 
проектом архітектора Х.Г. Бейстель- 
пахера 1903-1904 (освячена 10 жов- 
тня). Будівля з карнизами 1 розетками у 
неоготичному стилі -- із жовтого піско- 
вика, малі стрілчасті вікна в готично- 
му стилі обкладені червоною цеглою; 
похилий дах укритий зеленою бляхою. 
Складалася з нефа, трансепта, хорів, 
двох ризниць, апсид. Мала розміри 
(у метрах): ширина - 14,4, довжина -- 
35,5, висота 17, висота дзвіниці - 39. 

Будівництво 1 встановлення органу ко- 



штувало 34 тис. руб. Дзвіниця мала 4 
резонансних отвори (у кожному по два 
дзвони). Її горішню частину прикра- 
шали чотири невеличкі бані, фризи в 
романтичному стилі і стилізований під 
античність фронтон. 1915-1929 слу- 
жив пастор Альберт Кох із Грослібен- 
таля. За радянських часів тут розміс- 
тили клуб (1933). Сьогодні будівля В 
занедбаному стані, хоч є пам'ятником 
архітектури місцевого значення. 
НЕЙБУРЗЬКА ШКОЛА - діяла 
як церковно-парафіяльна (згодом по- 
чаткова). Займала молитовний дім, 
споруджений 1824. У 1338-1839 пе- 
ребудований під школу. Будівля про- 
існувала до 1902 і була знищена по- 
жежею (див. Нейбурзька кірха,). На- 
вчання - німецькою мовою (до 1891), 
вивчали також російську. На 1896: 
168 учнів (86 хлоп. 1 82 дів.). Хто 
хотів учитися далі, мусив ходити до 
старших класів центральної школи 
Грослібенталя. 1920 відкрилася тру- 
дова школа (192 учні). 
НЕЛЕДВА Максим Володими- 

рович (нар. 
26.03.1979, 
Шахтарськ 
Донец. обл.) - 
спортсмен, за- 
служений май- 
стер спорту 
України. Закін- 
чив ф-т радіо- 
техніки Одес. 
політех. ун-ту 

| (2001). З 1992 
ій розпочав спор- 

тивну кар'єру в секції боксу при 
СПТУ м.Шахтарська. 1993 сім'я пе- 
ребралася до Кароліно-Бугаза, тре- 
нування з боксу перейшли до ДЮСШ 
Хо7 в Одесі (тренер Б.М. Маникін). 
Протягом 1998-2001 був чемпіоном 
Одес. обл. з боксу. З 1998 вправляє 
тайський бокс (тренер П.С. Євтушен- 

ко). Перший успіх - в Італії: срібло 
чемпіонату світу з кікбоксингу (1999). 
Срібний призер чемпіонату Європи з 
тайського боксу (2000, Одеса), брон- 
зовий призер чемпіонату світу (2000, 
Таїланд). Золота медаль Кубка Європи 
(2001, вага до 81 кг). 2002 став профе- 
сіоналом: чемпіон Європи, Кубок Ар- 
бата (БАРС), бронзовий призер чем- 
піонату світу по кікбоксингу (2003), 
чемпіон світу з тайського боксу (2003, 
Таїланд). З 2003 - тренер з тайського 
боксу та кікбоксингу. Виступає в офі- 
ційних змаганнях: срібло з тайського 
боксу на чемпіонаті світу (2004, Таї- 
ланд), чемпіон світу з кікбоксингу за 
версії УВКЕ (2006, Москва), чемпіон 
світу з тайського боксу (2006, 2007 
Таїланд), кап. нац. команди України 
з тайського боксу. Підготував до зма- 
гань трьох спортсменів. Нагородж. 
спортивними медалями. 
НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОД- 
НИЙ ПАРК - заказник загальнодер- 
жавного значення. Створений указом 
Президента України від 13.11.2008 на 
теренах Білгород.-Дністров., Біляїв. 
та Овід. р-нів, щоб зберігати, відтво- 
рювати й раціонально використовува- 
ти типові й унікальні екологічні комп- 
лекси дністровського пониззя. Площа 
21311,1 га, у т. ч. 3700 га, наданих для 
постійного користування. На тери- 
торії Овід. р-ну - це землі 7023,6 га 
парку. Надлиманська частина 29,9 
га 1 Миколаївська 21,4 га, концерну 
«Чорне море» 276,8 га та землі запа- 
су Овід. РДА 6695,5 га. Майже 3090 
площі займають плавні, які є місцем 

міграційних зупинок багатьох птахів 

різних видів. У дельті Дністра можна 

налічити 750 видів рослин, 12 плазу- 
нів 1 10 видів земноводних. Парком 
прокладено кілька туристських марш- 
рутів. Є також еколого-пізнавальна 
стежка. Підлягає Міністерству охо- 

нації Дано 



рони навколишнього середовища. 
Дир. - В.О.Примак. Офіси розташо- 
вані в Одесі та Маяках Біляїв. р-ну. 
НИЗОВА (ЛЕНКАР) Галина 

Никифорів- 
на(22.02.1927, 
Овідіополь  - 
14.10.2002, 
там само) - 
вчитель. За- 
кінчила Одес. 
педагог. уч-ще 
(1947). Почала 
трудовий шлях 
вчителем мате- 
матики в Овід. 

школі Хо» 1 (1947- 1957), потім пра- 
цювала в Овід. початковій школі, а 

згодом стала її директором. Зареко- 
мендувала себе добрим навчителем 
1 вихователем дітей, організатором. 
Нагородж. орденом Трудового Чер- 
воного прапора (1976), знаками 
«Відмінник народної освіти» (1971), 
«Переможець соц. змагання», по- 
чесними грамотами. 
«НИВА» НВП - науково-виробниче 
підприємство, створене на базі Таї- 
рова інститута у 1991 з метою роз- 
робки нових марок шампанських 1 ти- 
хих вин, масового їх виробництва та 
реалізації. Розроблено біля 20 нових 
марок вин, серед них такі унікальні, 
як «Принцеса ночі», «Чорний граф», 
«Оксамит», «Шансон»,  «Королів- 
ський рубін». На заводі запущено сім 
ліній розливу, працює лабораторія, 
створена своя сировинна база вино- 
градників на площі 2500 га. Підпри- 
ємство поставляє оброблені, розли- 
востійкі виноматеріали у Росію, Біло- 
русь, Польщу, США, Ізраїль, Монго- 

лію, Сінгапур; готову продукцію - на 
внутрішній та європейський ринки. 
НИКИФОРОВА Людмила Тим- 
офіївна - (1924, Моршанськ Тамбов- 
ської обл. -2003)--вчений-виноградар. 

Закінчила Мос- 
ков. с.-г. ака- 
демію їм. Тімі- 
рязєва (1954), 
аспірантуру 
(1956), канд. с-г. 
н. Була старш. 
наук. працівни- 
ком Укр. НДІ- 
ВІВ ім.Таїрова 

| (1957), зав. від- 
2 ділом агро- 
- техніки (1959- 

1989).  Досліджувала агротехніку 
багатьох сортів винограду в умовах 
степової зони півдня України, доціль- 
ність використання формовок на висо- 
ких штамбах для відносно станівких 
сортів. Брала участь у впровадженні 
технології вирощування високоштам- 
бових виноградників. Нагородж. ор- 
деном «Знак пошани», бронзовою та 
срібною медалями ВДНГ СРСР. Ав- 
тор понад 100 наук. робіт. 
НІКОНІЙ -- античне грецьке місто 
на лівому березі Дністр. лиману (по- 
близу сучасного є. Роксолани). Вва- 
жають що його відкрив П.В. Беккер у 
середині 1340-х (див. Археологічні 

пам'ятники). 
Але задовго 
перед цим на 
«Подробной 
карте Рос. им- 
перий» 1804 
стояла  позна- 
чка «Урочище 
стар. Городи- 
ще» (карта 18). 
Початок науко- 

вим досліджен- 
ням Ніконія 
поклала 1957 
ініціатива про- 
фесора Одес. 
у-ту М.С. Си- 
ницина. Відто- 

городища за 

В.І. Гошкевичем 

рені Ух 0 Бо 



Монета із зображенням царя Скіла 

ді тут побували спільні експедиції 

Одес. археолог. музею та Одес. дер- 
жавного ун-ту ім.Мечникова, з се- 
редини 1970-х дослідження Ніконія 
взяв на себе Одес. археолог. музей (з 
1997 -- разом з ун-том ім.Коперника, м. 
Торунь, Польща). До 2010 тут працю- 
вали М.С. Синицин, Н.М. 1 П.М. Се- 
керські, А.Г. Загинайло, І.В. Бруяко, 
С.Б. Охотников, М. Мільчарек. Площа 
городища становить на сьогодні 5 га 
(разом з некрополем -- майже 50 га), 
його низова частина зруйнована во- 
дами Дністр. лиману Відкрито жит- 
лові й господарські будівлі, кам'яні 

підвальні приміщення У-ТУ ст. до н. 
е. ділянки оборонних споруд, зібра- 
но колекції виробів із кераміки, скла 
і металу, а також розкопано значну 
частину міського некрополя давньо- 
грецького 1 римського часів. Виникло 
у др. пол. МІ ст. до. н.е.; економічно 
й політично залежало від Істрії (по- 

близу дельти Дунаю). Вважають, що 
свою назву (від імення богині Ніки) 
місто здобуло після перемоги скіфів 
над перським царем Дарієм І (бл. 
512 р. до н.е.). Кам'яне будівництво 
у Ніконії почалося з У ст. до. н.е. В 
межах міста і на внутрішньому ринку 
основним засобом платежів були іс- 
трійські мідні монети, згодом поши- 
рились ольвійські і тирські. Найбіль- 
ший розквіт міста припадає на ТУ ст. 
до. н.е., але його знищив полководець 

царя Олександра Македонського, на- 
місник Фракії Зопіріон (331 р. до. н. 
е). На грані ПІ-П ст.до н.е. місто за- 
непало, як вважають, через обміління 

Монети Ніконія із зображенням сови. 

Випуск царя Скіла. 470-460 рр. до н.е. 

лівого рукава Дністра, що ускладнило 
торговельні зв'язки місцевих купців. 

На початку І ст. н.е., під владою Рим- 
ської імперії Ніконій знову пережив 
період певного відродження, а далі - 
протягом ПІ-ІУМ ст. н.е. набув слави 
«варварського» міста із сарматсько- 
еллінським населенням (карти 1-2). 
НІМЕЦЬКА БАЛКА - одна з міс- 
цевих назв р. Барабой. Виникла че- 
рез розташування на її берегах кіль- 
кох німецьких кол.: Петерсталь, Йо- 
зефсталь, Марієнталь, Олександер- 
гільф (у межах Овід. р-ну) та їн. 
ННЦ «ТВІВ ім. ТАТГРОВА» - див. 
Таїрова інститут. 
НОВА ВІФАНІЯ - помісна церква 
християн євангельської віри в с. Вели- 
кодолинське. Відкрита згідно з розпо- 
рядженням Одес. ОДА від 13.07.2001. 
Адреса вул. Залізнична, 33. 
НОВА ДОЛИНА - село, центр. сіль- 
ради (з 2000). Розташоване в північно- 
східній частині Овід. р-ну. Відстань 
до райцентру - 25 км. Загальна площа 
території ради - 2349 га (державний 
резерв - 190 га, земля садових коо- 
перативів - 19 га). Площа населено- 
го пункту - 138 га. Населення - 2515 
осіб. Територія сільради межує на 
заході з Великодол. селищною, на 

півдні - з Молодіжн. сільрадою та 

вині 



м.ллічівськ, на сході - з Прилим. та 
Сухолим. сільрадами, на півночі - з 
Біляїв. р-ном. Після ВВВ на тутешніх 
землях було підсобне госп-во Одес. 
залізниці, військовий аеродром і кіль- 

ка житлових будівель. Початок села 
виводять з 1957, коли на теренах, що 

входили до к-пу ім.Фрунзе (центр. 
садиба в Малодолинському) почали 
ставити житлові будинки для праців- 

ників к-пу. Наступного року поблизу 
тваринницької ферми спорудили 5 
будинків, а далі - аж 27. За 20 років 
виросли школа 1 дитячий садок. На 
2001: населення 1011 осіб (491 чол. 
1 520 жін.), житловий фонд 238 ін- 
дивідуальних будинків і гуртожиток; 
соціально-культурні установи:  за- 
гальноосвітня школа, БК, ФАП, біблі- 

отека, відділок зв'язку, 5 торгівельних 
закладів, 4 підприємства служби по- 
буту 1 кафе. 08.02.1996 зареєстрована 
громада церкви св. Петра 1 Павла. На 
землях сільради відомо кілька кур- 
ганів, що тягнуться вздовж правого 
берега р.Дальник. Серед них - за- 
ввишки близько 7 м - позначений ще 
на загальній карті Очаків. обл. Ф.П. 
де Волана (1791). Частину курганів 
забудувало село 1 садові кооперативи. 
Два насипи курганного могильника 
досліджено 1979 (І.Л. Алексєєва), ще 
один на території садового коопера- 
тиву Іллічівського порту - 1994 (А.С. 
Островерхов, В.Г. Петренко, І.В. Са- 
пожников). 
НОВОГРАДКІВКА - село, центр 
сільради. Розташоване в центр. час- 
тині Овід. р-ну по обидва боки р. 
Барабой. Відстань до райцентру - 
20 км. Площа території - 2.806 га. 
Площа насел. пункту - 322 га (гро- 
мад. вигонів та пасовиськ - 141,8 

га). Населення (2001) - 1360 осіб 
(379 чол. 1 937 жін.). Територія ради 
межує на півночі з Мар'ян., на пів- 
дні - з Доброолександр., на заході - 

(сер розради і |е/, 

ПНнЕСІНОВОКИЙ 

з Миколаїв. сільськими, а на схо- 

ді - з Великодол. селищною радами. 
Засноване 1305 як німецька колонія 
Нейбург. По війні заселене вихідця- 

ми з навколишніх українських сіл та 
інших регіонів України. З 1944 діяв 
радгосп-завод «Дністровський» 
(2777 га землі, у т.ч. 1466 га орних). 
Основний напрямок госп-ва - ви- 
ноградарство 1 садівництво. Насе- 
лення на 1965: 1189 осіб (380 дво- 
рів); 1976 - 1707 осіб (490 дворів). 
Спеціалізація | - виноградарство 
(цех для розливання вина) 1 м'ясо- 
молочне тваринництво. 64 праців- 
ники удостоєні урядових нагород. 
Соціально-культурні заклади: серед- 
ня школа, дитсадок, бібліотека, БК 
(210 місць). Діяла лікарня на 25 лі- 
жок (5 лікарів). Протягом 1964-1976 
у селі споруджено 175 одноквартир- 
них і два багатоквартирних будинки. 
На 2010: філія Палацу спорту ім. 
Дукова, загальноосвітня школа І-ПІ 
ст., амбулаторія, відділок зв'язку, 5 
торговельних закладів, 3 кафе-бари. 
Основний суб'єкт госп. діяльності 
- реформований КСП «Дністров- 
ський». У серпні 1999 зареєстровано 
громаду Свято-Іллінської церкви. З 
1994, згідно з програмою допомоги 
поверненню етнічних німців в Укра- 
їну (1992), на кошти фонду «То- 
вариство розвитку» споруджено 
кілька десятків будинків і котеджів 

(2003). Поблизу села відома стоян- 
ка пізнього палеоліту та поховання 
зі спаленими рештками тіл в урнах 
(поч. н.е.). 

не ДО 



НОВОГРАДКІВСЬКА ШКОЛА -- 
загальноосвітній | навч. заклад 
І-ПІ ст-нів з денною та вечірньою 
формами навчання. Після війни 
була тільки початкова школа (дир. 
Г.М. Скубій). У трьох класах на- 
вчалися діти різних вікових груп. 
У 1960 - восьмирічна школа (302 
учні, 19 педагогів), яка згодом на- 

була статусу СШ. 1972 р-п «Дні- 
стровський» (дир. Е.М. Бруси- 
ловський) вибудував для неї нове 
приміщення. 1987 став до ладу 
другий корпус школи -- початкових 
класів. Сьогодні школа посідає дві 
будівлі, має сучасну їдальню, пере- 
будовану 2007. На 2010: 280 учнів, 
30 педагогів. З них кваліфікацію 
«Спеціаліст вищої категорії» та 
звання «Старший вчитель» мають 
9 осіб. З 1948 по 1976 в школі пра- 
цювала вчителем української мови 
та літератури О.С.Степанюк - «За- 
служений вчитель України» (1970). 
Директорами школи в післяво- 
єнний період були: В.І. Вовчен- 
ко, Л.В. Кошелєва, В.Г. Кожухар, 
В. Баланюк, Ф.М. Жиленко, А.В. 

Солтановський (1966-1974), В.М. 
Зикар'ян, Я.І. Лазаренко, О.В. Бог- 
дан, К.К. Артюх (1999-2000), Н.О. 
Ббухтієнко (2000-2002), І.І. Микрут 
(2002-2003), РП. Кошелєва (2003- 
2003), Т.А. Мочонова (2008-2009), 
О.В. Заклюка (з 2009). 
НОВОДОЛИНСЬКА ШКОЛА - 
загальноосвітній навч. заклад І-ПІ 
ст-нів з денною та вечірньою фор- 
мами навчання. На поч. 1970-х по- 
чаткова - філія Малодол. СІ, куди 
дітей возили автобусом. У жов- 
тні 1977 на кошти к-пу ім. Фрун- 
зе збудовано двоповерхову школу 
(8-річна: 100 дітей, З педагогів). 
1997 набула статусу загальноос- 
вітньої, а 2001 перейшла на 12- 
річне навчання. На 2010: 192 учні, 

30 вчителів. З них мають звання 
«Старший вчитель» - 5, «Вчитель- 
методист» - І (Л.М. Киліянова). 
При школі з кінця 1930-х діють ту- 
ристський клуб «Галс» (кер. В.А. 
Шукюров) і секція важкої атлети- 
ки (Д.Ф. Сторощук). Директори: 
М.Г. Нужа (1977-1982), Я.І. Пісо- 
чинський (1983), М.О. Мальков (до 

1985), М.М. Сараєв (до 1987), А.В. 
Седлачек (до 1991), В.Г. Макаров 
(до 1994), Т.М. Глушенко (до 2002), 
Н.О. Бухтієнко (до 2007), Л.М. Ки- 
ліянова (з 2007). 
НОРЕНКО Яків Якович (нар. 

24.07.1924, 
Біляївка Одес. 
обл.) - учас- 
ник ВВВ 1 па- 
раду Перемо- 
ги на Красній 
площі (1945). 
Мобілізова- 

ний восени 

і 1941 на  КО- 

у складі 241 інж.-саперного б-ну 64 
бригади 3 армії. Дійшов до Берліна. 
Демобілізований 1947 у званні сер- 
жанта. Повернувся до рідного села. 
Закінчивши Одес. культосвітнє учи- 
лище, 5 років працював дир. БК Бі- 
ляївки. 1952 перебрався до Одеси. 
З 1977 мешкає в Сухому Лимані 
Овід. р-ну. З 1962 по 1984 - робіт- 
ник Одес. аеропорту. Нагородж. ор- 
денами Слави ПІ ст-ню, За мужність 
ПІ ст-ню, Вітчизняної війни П ст-ню, 
медалями «За взяття Берліна», «За 
бойові заслуги», «За перемогу над 
Німеччиною», «Маршала Жукова», 
ювілейними, «За доблесну працю до 
100-річчя Леніна» і «Ветеран праці» 
(1984), знаком «Переможець соц. 
змагання» (1974). 

з о 



ОБОРОНА ОДЕСИ це обо- 
рона од військ 4 румунської і окр. 
підрозділів німецької армій силами 
Окр. Приморської армії і частин 
ЧФ, підтримуваних населенням 
міста (карти 33-35). Тривала з 
05.08 по 16.10.1941. Відхід радян- 
ських військ за Дністер і прорив 
німецько-румунських військ на пів- 
ніч од Тирасполя створили загрозу 
Одес. військово-морській базі. 04.08 
командування ЧФ дістало наказ ор- 

ганізувати оборону Одеси із суші. 
19.08.1941 створено Одеський 
оборонний район (ООРУ, до скла- 
ду якого ввійшли сили військово- 

морської бази і Приморська ар- 
мія (спочатку 25 Чапаєвська і 95 
Молдавська СД, 2 КД та незначні 
частини підсилення). З моря Одесу 
боронили 42 та 44 окр. артдивізіо- 
ни берегової охорони (54 гармати 
калібром від 203 до 45 мм) та кора- 
блі п З повиря місто прикривала 
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Остання лінія "Оборони Одеси 

зенітна артилерія флоту і Примор- 
ської армії, авіація (20 літаків) і ви- 
нищувачі ЧФ (40 літаків). Напере- 
додні 1 під час оборони інженерні 
частини (ген. А.Ф.Хренов) разом 
із населенням дуже багато зробили 
для створення Оборонних рубе- 
жів (див. також Одес.оборонний 
район). Після відступу від Біляїв- 
ки 25 Чапаєв. СД її ком. 20.08.1941 
призначили ген.-майора І.Ю. Пе- 
трова (очолив Південний сектор 
оборони), комісаром - бригад. ко- 
місара А.С.Степанова. У Південно- 
му секторі підступи до Петерсталя 
ії Францфельда захищали бійці 31 
полку (полк. К.М.Мухамедьяров) 
25 Чапаєв. дивізії та 3 КП 2 КД. На 
цій ділянці 23.08 румуни розгорну- 
ли «психічну» атаку силами двох 
6-нів. Артилерія і міномети чапаєв- 
ців знищили майже половину воя- 
ків противника. В боях за Червону 
Юхимівку біля Францфельда по- 
казав себе ком. мінометного дивізі- 
ону, мол. лейт. В.П.Симонок (дістав 
звання Героя Радянського Союзу 
1942). Разом з бійцями 31 полку 25 
Чапаєв. дивізії 1 загоном Овід. ви- 
нищувального б6-ну старш. лейт. 
І.І. Бутовича він організував опір, 
знищивши вогнем мінометів зна- 

В.Г. С Рееружуєме П.А: Новиков  Ф.С. Блінов 
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чну КІЛЬКІСТЬ 
живої сили про- 

тивника. Під 

Петерсталем 
добре діяла рота 
Овід.  винищу- 
вального  б-ну 
лейтенанта С.Я. 
Гамалея. 26.08 
ворог зумів за- 

а хопити  Петер- 
Медаль «За оборону сталь, але втра- 

Одеси» (22.12.1942) тив при цьому 
6-н 14 ПД, два 

інших залишилися без половини 
солдатів. 27.08 в нічному бою кава- 
леристи 2 КД ще дужче пошарпали 

ІЗ полк 14 ПД, захопивши чимало 
зброї, але 31.05 лишили х. Ленін- 
таль. Ворог вклинився в оборону 
на стикові 31 1 287 (підполк. С.І. 
Султан-Галієв, після поранення 
кап. А.І. Ковтун-Станкевич) стрі- 
лецьких полків. Контратаки радян- 
ських частин 01-02.09.1941 не змі- 
нили ситуації - забракло сил. Під 
тиском набагато масовіших сил 
противника 13-14.09.1941, коман- 
дування ООР вирішило відвести 31 

СП разом з іншими частинами 25 
Чапаєвської дивізії з рубежу Чер- 
воний Переселенець - Францфельд 
на лінію західна околиця Велико- 
го Дальника - Сухий лиман. В 
р-пі Ульянівка (поблизу Люстдор- 
фа) розмістився штаб 2 КД (полк. 
П.Г.Новиков). У ніч на 19.09.1941 
бійці 5 КП (ком. Ф.С.Блінов) 2 КД 
вибили 500 румунських кавалерис- 
тів з Татарки. Але жоден успіх не 
обходився без втрат, 1 це змусило 
командування ООР ще 14.09.1941 
звернутися до Ставки ВГК по допо- 
могу. 17-20.09 до Одеси з Новоро- 
сійська перекинули 157 СД (полк. 
Д.ІЛТомилін) у складі 12600 бійців, 
70 гармат 1 15 танків. 22.09.1941 

в Східному секторі, в районі Гри- 
горівки десантували морські піхо- 
тинці 3 полку, які разом із части- 
нами 157 1 421 стрілецьких дивізій 
відкинули противника на 8-10 км, 
визволивши Гільдендорф, Олек- 
сандрівку, Чабанку, Стару 1 Нову 
Дофінівки. Щоб відвернути увагу 
ворога від уже розпочатої евакуа- 
ції населення і військ, 25 Чапаєв. 

дивізія разом з 384 СП (полк. П.О. 
Соцков) 157 дивізії, 422 гаубичним 
полком, танковим б-ном (старш. 
лейт. М.І. Юдін), гв. мінометним 
дивізіоном 397 артполку 02.10.1941 
зробили прорив на Ленінталь 1 за- 
хопили х.Дальницький на захід від 

Великого Дальника. Водночас 2 КД 

1: 99 гаубичний полк, підтримувані 
вогнем І батареї берегової арти- 
лерії (див. Люстдорфська бата- 
рея), захопили безіменну висоту на 
правому березі р.Дальник. В ході 
наступу захоплено значні трофеї 
і дезінформовано румунське ко- 
мандування. 05.10.1941 бійці 2 КД 
лишили хутори Болгарські. Того 
самого дня загін прикордонників 
на чолі з мол. лейт. В.С. Попковим 
відбив наступ б-ну румунів, що 
спробував форсувати Сухий лиман 
коло Таїрова, а 09.10 кавалеристи з 
підтримкою перекинутого зі Схід- 
ного сектора б-ну 54 полку 1 3 б-ну 
морського піхоти (ком. Смолін, ко- 
місар Бросалін), вибили 33 полк 
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румунів з Татарки. З 12.10 розпо- 
чався завершальний етап оборони, 
який закінчився 16.10.1941. У ході 
73-денного захисту Одеси було ви- 
ведено з ладу 90-100 тис. ворожих 
вояків і офщерів, близько 200 тан- 
ків 1 100 літаків. 08.05.1965 Оде- 
сі надано звання міста-Героя. За 
оборону Одеси 1941 звання Героя 
Радянського Союзу дістали 11 авіа- 

торів 69 авіаполку, в тому числі Л. 
Шестаков, М. Асташкін, О. Єлохін 

та їн. 
ОБОРОННІ РУБКЖІ 1941 
року. Територія нашого краю не 
входила до Тираспол. укріплено- 
го району Хе 82 так званої «Лінії 
Сталіна», останнє південне залі- 

зобетонне укріплення якого було 
в Маяках (у районі обсерваторії). 
Щоправда, ще в 1930-х вздовж лі- 
вого берега Дністр. лиману і Чор- 
ного моря поставлено спостережні 
вишки, що мали зв'язок з 42 арти- 
лерійський дивізіоном берегової 
артилерії Одес. військово-морської 
бази ЧФ. На 1941 вони були: в Кала- 
глеї, Овідіополі, на мисі Отарик, 

у північно-західній околиці Роксо- 
лан, на Бугазі, коло х.Крижанівка 
1 поблизу Санжійського маяка. На 
початку війни з 17.07. по 19.08.1941 
було споруджено три рубежі оборо- 
ни Одеського оборонного району 
(ООР) Приморської армії (ПА). 
Помічником ком. з питань оборон- 
ного буд-ва призначили ген.-майора 
А.Ф. Хренова. У Південному сек- 
торі (охоплював територію Овід. 
р-ну) в складі 25 Чапаєвської СД 
діяв 338 легкий інжен. б-н (полк. 
Г.П.Кедринський). Однак переваж- 
ну роботу на оборонних спорудах 
виконало цивільне населення. Май- 
же 300 осіб щодня з возами та авто- 
мобілями, під керівництвом військ. 
інженерів С.І. Плотника і В.Д. 

Грінера рили протитанкові рови 
завглибшки 2,5-3 м 1 завширшки 
6-7 м, нагортали ескарпи (проти- 
танкові насипи), «мостили» гнізда 
для протитанкових гармат, копали 
мінометні, кулеметні та стрілецькі 
окопи з ходами сполучень, ставили 
загороди з колючого дроту, а вій- 
ськові мінували до них підходи. На 

підступах до Татарки укріплення 
будували колгоспники місцевих 
госп-в «Передовик», «Вільний Бур- 
лак» (Бурлача Балка), Червоний 
партизан» (Сухий Лиман) 1 пра- 
цівники Таїровського ін-ту (О.Л. 
Подражанський, В.Д. Корнійчук, 
А.Г. Мишуренко та іїн.). Фактич- 
но було перекрито всі дороги, що 
вели через населені пункти ОВІД. 
р-ну в Одесу. Хоч перший оборон- 
ний рубіж не вдалося добудувати 
через навальний наступ румунів 
(див. Оборона Одеси), заведено 
вважати, що головний оборонний 
рубіж в основному був готовий на 
05.08.1941. Він простягнувся на 80 
км (від півд. околиці Гільдендор- 
фа через Прототопівку-Дальник- 
Татарку на Сухий лиман) 1 сягав 
углиб на 3,5 км: його споруди до- 
ходили місцями за 8-15 км від Оде- 

си. На березі Чорного моря рубіж 
пов'язувався з низкою укріплень у 
районі Люстдорфської батареї. В 
ході відступу 82 саперний б-н за- 
мінував дороги та підірвав мости, 
а 44 окр. понтонно-мостовий б-н 
замінував лівий берег Сухого ли- 
ману в районі підходів та переправ 
і підірвав дамби ставків. Судячи з 
німецької карти, складеної 1942, на 

території краю перший рубіж обо- 
рони мав місце лише на окремих 
ділянках (карта 34). У районі Бу- 
газу було 2 протитанкові рови, лінії 
окопів, низка укріплених вогневих 
точок, загороди з колючого дро- 
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ту вздовж берега, які доходили до 
Одеси, а також відтинки окопів біля 

Санжійки й Іллічівки. На осно- 
вному ж напрямку тяглася значна 
ділянка протитанкового рову (від 
Францфельда, між Петерсталем 
і ЙИозефсталем, на захід від Чер- 
воного Переселенця і далі на пів- 
ніч). Крім цього, фрагментарного, 
існував ще один (проміжнковий) 
рубіж оборони у формі відтинків 
протитанкових ровів (деякі з дро- 
тяними загородами) на схід від 
Ленінталя, вздовж лівого берега 
р.Акаржа, на захід від с. Спар- 
таківка (Грослібенталя), на пів- 
денний захід від Олександрівки. 
З об'єктів головного (другого) ру- 
бежу оборони була тільки ділянка 
протитанкового рову на південь 
і захід від Татарки, яка не мала 
з'єднання з ровом уздовж Велико- 
го Дальника. У 1960-х на головній 

лінії оборони встановили меморі- 
али 1 пам'ятники, що ввійшли до 

Пояса Слави. З укріплень третьо- 
го рубежа оборони готовим до дії 
був лише відтинок протитанково- 
го рову на захід від Авангарду. 
Фактично на території Овід. р-ну 
жоден з оборонних рубежів 1941 
не був викінчений, а південна час- 
тина проміжкового рубежу не мала 
застосування в бойових діях. 
ОВІДІЙ НАЗОН (лат. РибПи5 

Омійцшя Шабо; 

20.03.43 дон.е. 
Сульмона, Іта- 
лія - 18 н.е., 

Томи) - рим- 
ський поет. 
Народивсь у 
привілейова- 
ній сім'ї верш- 
ника. Вчився у 
відомих  ора- 
торів Риму, 

подорожував до Греції, Малої Азії 
і Сицилії. Розквіт творчості припав 
на другу половину правління ім- 
ператора Октавіана Августа (63 до 
н.е. - 14 н.е.) - так званий «золотий 
вік» римської літератури. У 8 р.н.е., 
за пропаганду ідеалів кохання, які 
не збігалися з політикою імперато- 
ра щодо сімейних стосунків, поета 
заслали у Томи (нині Констанца, 
Румунія) на березі Чорного моря, 
де він і помер. З літературного спад- 
ку збереглися «Любовні елегії», 
«Героїди», «Наука кохання» тощо. 
Вершиною творчості стали «Мета- 
морфози», основною темою яких є 
міфи про перетворення богів і лю- 
дей на рослини, тварини, каміння 1 
сузір'я. Цінним джерелом з історії 
Причорномор'я є «Скорботні еле- 
гії» 1 «Листи з Понта». Автори се- 
редньовіччя їі Нового часу припус- 
кали, що поет похований поблизу 
Дністра 1 навіть Дніпра. З його іме- 
нем помилково пов'язували назву 
Овідове озеро (Дністр. лиман), а 
також найменування Овідіополь, 
оскільки вважали, що саме тут зна- 
йшли Овідія гробницю. Молдов- 
ський 1 російський державний діяч 
Д.антемир (1673-1723) припус- 
кав, що поет перебував у «Сарматії, 
десь біля Тирасу чи Борисфену, де 
імовірно, й лежало місто Томи». На 
таку думку його навели Ермій Со- 
зомен Саламанський (бл. 400-450) 
та пізніші автори. Він та інші при- 
хильники версії посилалися на пра- 
ці Лаврентія Мюллера (Меллера, 
автора історії Польші, що вийшла у 
Франкфурті-на-Майні, 1585), Ста- 
ніслава Сарницького («Аппае5 581Уе 
де огієле еї геби5 бе5и5 Роїопогит 
сег: Іліриапогит ПЬгі МІ», 1587) і 
курляндця Якова  Рейтенфельса, 
що перебував у Московії 1671-1673 
(«Сказання  світлішому  герцогу 
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Тосканському Козьмі третьому про 
Московію»). Всі троє переказали 
розповідь про волинського шлях- 
тича Войнуського (УУо|пизКі), що 
служив у теребовлянського старо- 
сти Бернарда Претвицького (Пре- 
твича), і нібито знайшов могилу 
Овідія. Щоправда, лише Л. Мюллер 
написав про те, що в часи польсько- 
го короля Стефана Баторія, після 
перемоги черкаського старости О. 
Вишневецького 1 князя К. Острозь- 
кого над татарами 1581, він разом з 
Войнуським побував на тому місці. 
З його слів, воно лежало на захід од 

Дніпра, за шість днів дороги, і ко- 
лись «стояло на кордоні Греції 1 мало 
населення, що видно з купи давньо- 
го каміння і чудової кринички. Вой- 
нуський сповістив нам, що ми вже 
поблизу моря, але йти далі ми не на- 
важилися». Саме тут вони побачили 
намогильний камінь з написом ла- 
тиною: «Таким чином, ця могила є 

долею тієї людини, яка прогнівила 
Августа латинського і той наказав 
поховати його тут. |Небіжчик| час- 
то висловлював бажання бути по- 
хованим у землі батьків. Та дарем- 
но, доля дала йому саме це місце». 
Той таки Войнуський розповів, що 
на Волині побутує переказ, згідно 
з яким тіло Овідія переправили до 
Києва, але Л. Мюллер був певен, що 
побував саме на могилі Овідія. Ціл- 

ком можливо, що цей автор справді 
бачив якийсь латинський надгробок 
у пониззі Півд. Бугу (Ольвія) або на 
лівому березі Дністр. лиману (НІі- 
коній). 
Липовский. Гробница Овидия // ЗООИЙД. - 
1344. - Т. 1; Мицик Ю.А. Україна в описі 
німецького мандрівника ХУЇ ст. Лаврен- 
тія Мюллера // Наук. записки Києво- 
Могилянської Академіїї. - 2003. - Т.21. 

«ОВІДІЙ-ПРЕС» - газета. За- 
сновник ПП «ВІТАМАКК» (Овіді- 

ополь), ред. К.В. Добровольська. 
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Спочатку мала тираж 2000 екз. Є 
однією з найпоширеніших газет 

р-ну. З 2006 перша й остання сто- 
рінки друкуються в кольорі. По- 
ширюється по всій території Одес. 
обл. Має передплатників в Іллічів- 
ську, Тарутинському й Арцизькому 
р-нах. Головний принцип газети - 
незаангажований погляд на про- 
блеми, в тому числі роботу органів 
районної влади, місцевого само- 
врядування, якість послуг, що їх 
дістають жителі району в галузях 
освіти, культури, медицини, соці- 
альних проблем сіл і селищ. 
ОВІДІОПОЛЬ селище (з 1970), 

2. Центр  селра- 
ди і району. 
Розташоване 
в | південно- 
східній части- 
ні Овід. р-ну 

на лівому бе- 
резі  Дністр. 
лиману. Пло- 
ща земель 
селради 10480 
га, населеного 
пункту 1277,5 

| га.  Населен- 
ня Овідіополя 

119538 осіб. Територія ради обме- 
жена на заході Дністр. лиманом, 
за яким лежить Білгород-Дністр. 

район, та межує: на півночі з Ка- 
лагл., на сході - з Доброолексан. 1 
Бараб., а на півдні - з Роксол. сіль- 
радами. На 2005 із соц.-культурних 
установ діяли: 6 закладів освіти, 
6 дитячих дошкільних та 6 поза- 
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План Овідіополя 1850-60-х рр. 

шкільних (в тому числі дві музич- 
ні школи), ДЮСШ, Будинок дітей 
і юнацтва, станція «Юний технік», 
два БК, Палац спорту, 2 музеї, 3 бі- 
бліотеки, 4 спортивні майданчики 
і зали; 4 заклади охорони здоров'я 
(районна лікарня, 2 поліклініки, 
санітарно-епідеміологічна стан- 
ція). На місті селища раніше було 
містечко Хаджи-Дере (Аджидер). 
У 1793-1795 тут збудували форте- 
цю (Аджидерська) і місто з митни- 
цею та складами солі, яке дістало 
статус заштатного (1795). Того са- 
мого року перейменоване на честь 
поета Овідія. Адміністративно 
входило до повітів: із 1795 - Ти- 
расп., із 1828 - Одеськ. На 1795: 
266 осіб (97 купців, 96 міщан, 6 
різночинців, 3 церковнослужбов- 
ці, 19 тимчасових мешканців). За 
даними ревізії 1799, тут мешка- 
ло 269 осіб обох статей, з яких 42 
сім'ї живилися коштом найманих 
чоловіків-робітників, а також було 
16 кам'яних і 22 саманних при- 
ватних будинки та ще 9 кам'яних 

будівель різних установ. Загаль- 
ний щорічний оборот 16 крамниць 
становив понад 18 тис. руб. З 1806 
безповітове місто Херсон. губ. На 
1949: православна церква (Овід. 
соборна Св. Миколая церква), 
парафіяльне училище; 410 будин- 
ків (13 кам'яних і 397 дерев'яних 

та комишево-глиняних); 12 лавок, 

ІЗ винних погребів; незначна тор- 
гівля; населення 3512 осіб (1815 
чол. 1 1697 жін.). Тоді ж таки діяли 

Овід. порт і Дністр. пароплавна 
переправа (див. «Граф Воронцов» 
і «Дністер»). З 1870 - Міська й мі- 
щанська управи. На 1858: 417 бу- 
динків, населення 3530 осіб (1816 
чол. 1 1714 жін.). На 1896: у місті 
і передмістях Молдова і Скурта 
в 916 дворах 4128 осіб (2016 чол. 
1 2112 жін), із них 112 дворян, 12 
церковнослужбовців, 216  почес- 
них громадян 1 купців, 3073 міщан, 
234 військових, 465 селян, 16 ін. 

станів. Щодо релігійних конфесій: 
3636 православних, 32 старообряд- 
ці, 115 католиків, 19 протестантів, 

263 тудеїв, 55 інших. На території 
міста (338 дес. присадибної землі з 
6881 дес. загальноміської) містили- 
ся: православна церква, єврейський 
молитовний дім, 2 початкові учи- 
лища, церковнопарафіяльна школа; 
лікар, фельдшер і акушерка; вільна 
аптека; торговельний банк; ощадна 
каса при поштово-телеграфному 
відділку; пароплавне сполучення з 

Аккерманом. На 1900 діяли: паро- 
вий млин (продукції на 1360 руб.)ї 
17 вітряків (10460 руб.), 2 цегельні 
заводи (960 руб.), 1 гончарний (325 
руб.); майстерні - 13 ковальських 
(3670 руб.), столярна (342 руб.), 
колісна (935 руб.), бондарна (280 
руб.); 47 лавок, 6 винних погребів, 
6 трактирів, щоденні базари (див. 
Овідіополя промислові заклади). 
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Міські прибутки 35833 руб., ви- 
датки 35910 руб. (на 1895), в тому 
числі на міське врядування 5475 
руб., на народну освіту 2482 руб., 
на лікарські заклади 1500 руб. До 
міста приписані хх. Дальницькі, 
Гордієвського їі Кушка (дані 1893: 
73 двори, 76 госп-в, 419 мешканців 

(215 чол. 1 203 жін.). Згідно з пе- 
реписом 1397, у 1055 госп-в насе- 
лення - 5187 (українці - 2785, ро- 
сіяни - 1997, євреї - 387, молдова- 

ни - 6, поляки - 4 таїн.), серед них 
4812 міщан, 128 селян, 44 дворяни, 

З священиків, 14 почесних грома- 
дян, 27 купців. У період револю- 
ційних змін 1 громадянської війни 

1917-1920-х, Овідіополь був у цен- 
трі бойових дій, а потім повстань 
1919 та 1920. Після встановлення 
радянської влади (1920) -- волосний 
центр (ревком 1 виконком). З кінця 
1923 - центр Овід. району. На 1926 
мешкало 7265 осіб (5048 українців, 
1846 росіяни, 229 євреїв та ін.). 
1925-1927 відкрито винзавод. 1929 
діяли 2 державні, 4 кооператив- 
ні 1 14 приватних торгов. закладів 
із загальним річним товарообігом 
552,6 тис. руб. У 1930-1931 ство- 
рені колгоспи: ім. Дзержинського 
(на Молдові), «Перша П'ятирічка» 
(на Скурті), «Політвідділ» (у цен- 
трі Овідіополя); 1934 - Овід. МТС. 
На початку ВВВ створено Овід. 
винищувальний 6-н. Село оку- 
поване 15.09.1941, визволене вій- 

ськами 8 гв. армії 13.04.1944. Піс- 
ля війни відновили роботу к-пи 
ім.Дзержинського 1 «Слава» (уві- 
йшли «Політвідділ» та «І Пятиріч- 
ка»), рибколгосп ім.Ворошилова 
(з 1959 - «Чорноморська комуна», 
а 1965 - «Росія»). 1963 відкрито 
Овід. профтехучилище. Збудова- 
но корпус СШ Мо! (1950), БК «Сла- 
ва» (1965), будинок Агрокомбанку 

(1983, нині Пенсійного фонду); 
стадіон (1990); відкрито пам'ятник 
Овідію (1993), автостанція, кафе 
«Овідіополь» (2000) та будівлі на 
ринковій площі (2004), стали до 
ладу будинок юстиції та державної 
автоїінспекції (2003), Палац спор- 
ту ім.Дукова (2004), дитсадок «Ка- 
линка» (2006), Овід. НВК (2008, на 
місці СШ Ме1). Відродилося релі- 
гійне життя: 1991 відкрито моли- 
товний дім, а 19.10.1991 зареєстро- 
вано громаду Свято-Миколаївської 
церкви. Діють також церкви: «Воз- 
несіння» (християн віри євангель- 
ської п'ятидесятників) та церква 
євангел. христ.-баптистів. У сели- 
щі чимало археологічних пам'яток. 
З кінця ХМПІ ст. тут знаходи- 
ли рештки стародавніх будівель, 
грецькі амфори, еллінські написи; 
Ф.П. де Волан повідомив про зна- 
хідку кількох давньогрецьких мо- 
гил (див. Овідія гробниця) під час 
копання ровів Аджидер. фортеці. 
1370 О.О. Кочубинський отримав 
тут від мешканця Агатієва монету 
римського імп. Коммода (186-192 
р. н.е.). Згодом виявлено стоянку 
пізнього палеоліту (Скурта, І.В. 
Сапожников, 1984); досліджено 
кургани на східній околиці селища 
(1969, М.М. Шмаглій та І.Т. Чер- 
няков); античні поселення: Овіді- 
ополь І. Відкрив у 1943 М.С. Си- 
ницин: Розкопане 1973, 1981-1982 

А.Г. Загинайло. 
ОВІДІОПОЛЬ -2 - умовна назва 
мікрорайону сел. Великодолин- 
ське. Місце дислокації військо- 
вої частини (в/ч), сформованої 
20.07.1940 (с.Тетри-Цкаро, Грузія) 
під Мо 21489. Перший ком. інженер 
3 рангу М.Ф.Іванов. В роки ВВВ 
пройшла бойовий шлях від Грузії 
до Австрії. 1956 переведена в ра- 
йон стан. Акаржа. У полі на кі- 

зо 230 3-3 



Радіолокатори 

нець 1950-х постали: антенні комп- 
лекси, інженерно-технічні споруди, 
житлове містечко з 4 двоповерхо- 
вих будинків і казарми; футбольне 
поле, гімнастичне містечко, спор- 
тивні майданчики. Модернізація 
проходила в 1967 та 1970-1986. 
Виросли сучасні антенні споруди, 
а також Великодолинська школа 
Хо2, дитсадок, житлові будинки 
тощо. Після розпаду СРСР колиш - 
ній об'єкт (підпорядковувався шта- 
бу військових частин 16 Управління 
КДБ СРСР): електронна, космічна 
і радіотехнічна розвідка - припав 
Україні в оперативне підпорядку- 
вання СБУ (Управління «Р»). В од- 
ній із переданих будівель відкрили 
Великодолинську школу ХМо3. З 
1995 - нова назва: в/ч Є-6282, а з 

2004 - ще новіша: в/ч К-1415, Про- 
тягом 2003-2005 соціальна інфра- 
структура в/ч (командири полков- 
ники В.В. Калищук 1 І.С. Єржов) 
передана Великодол. селраді. На 
сьогодні військову частину очо- 
лює полк. В.С. Новиков. Об'єкти 
її відремонтовані, люди працюють 
у сучасних офісних приміщеннях. 
Селищна рада розробила перспек- 
тивний план розвитку містечка: ре- 
конструкція будівель і споруджен- 
ня сучасного житлового масиву. 
«ОВІДІОПОЛЬ-ІНФОРМ» -- 
газета Й Інтернет-представництво. 
Видання, що розповідає про життя 
і проблеми Овід. району, а також 

У, 
Ї Овиднополь- ННФОРМ 

аналізує суспільну думку з акту- 
альних питань. Перший номер вий- 
шов 17.06.2007. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА | АМБУ- 
ЛАТОРІЯ (земська) - лікуваль- 
ний медичний заклад. Заснова- 
ний на кошти міської управи 1870 
(один фельдшер). На 1893 в ньому 
було вже 7 медиків (лікар, 2 фель- 
дшери, ветлікар та ін.). 15.12.1897 
на кошти міста відкрили амбулато- 
рію з безплатним лікуванням. На 
придбання медичних інструментів, 
меблів та різного посуду витратили 
300 руб. 1398 утримання амбулато- 
рії коштувало 1350 руб. (300 руб. 
- оренда приміщення, 150 руб. - 
придбання медикаментів, 900 руб. 
- платня лікареві Й зав. амбулато- 
рією). Обслуговувала також меш- 
канців Калаглеї, Роксолан ії при- 
леглих хуторів. На 1901 обов'язки 
міського лікаря виконував Л.Й. По- 
ЛІНКОВСЬКИЙ. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА  ДИТЯ- 
ЧА МУЗИЧНА ШКОЛА - див. 
Овідіопольська районна школа 
мистецтв. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОР- 
ТИВНА ШКОЛА ХХ» 1 (ДЮСШ 
Мо 1) - позашкільний спортивний 
заклад. Відкритий з ініціативи В.С. 
Бондаренка у Великодолинському 
в 1977, у старому приміщенні Ве- 
ликодол. школи. Спочатку в школі 
управляли 3 види спорту (кульова 
стрільба, гандбол, боротьба дзю- 
до). На сьогодні - 7 видів (додали- 
ся волейбол, баскетбол, карате-до і 

художня гімнастика). Тренування 
проходять як у самій школі (зал 
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боротьби дзюдо), так 1 в Палаці 
спорту ім. Дукова та спортзалах 10 
шкіл-філій: Овідіополь, Барабой, 
Кароліно-Бугаз, Таїрово, Прили- 
манське, Дальник, Петродолин- 

ське, Надлиманське, Роксолани, 

Новоградківка. Щорічний набір 
становить 1000 учнів. Навчально- 
тренувальний процес проводять 26 
тренерів-викладачів, з них вищу 
освіту мають 22, фізкультурну - 
16. Працюють відомі спортсмени: 
Б.І. Касап (майстер спорту міжн. 
класу з дзюдо й самбо, володар 
Кубка світу); В.С. Сіряченко (май- 
стер спорту з самбо, неодноразо- 
вий чемпіон і призер чемпіонатів 
УРСР, член збірної України). У 
складі збірної команди України на 
Чемпіонаті Європи серед ветеранів 
2006 в м.Прага (Чехія) вони здо- 
були золото, кожен у своїй ваговій 
категорії. Крім цього, в школі пра- 
цюють тренерами-викладачами 13 
майстрів з різних видів спорту, 4 
тренери мають І кваліф. категорію. 
За останні п'ять років підготовле- 
но 1956 спортсменів-розрядників, 
а на п'єдестал пошани піднялись 
4183 спортсмени, які захищали гід- 
ність школи на змаганнях різних 
рівнів. Вихованці школи: Р. Машу- 
ренко (засл. майстер спорту з дзю- 
до, бронзовий призер Олімп. ігор 
2000), Р.Комолетдінов (майстер 
спорту з дзюдо і самбо, багатора- 
зовий чемпіон міжнар. турнірів), 
В.Шекунов (майстер спорту з дзю- 
до і самбо, срібний призер Спарта- 
кіади України), Р. Амірян (майстер 
спорту з дзюдо, учасниця юнацьких 
Олімп. ігор у Данії), Т. Левицька 
(майстер спорту з дзюдо, багатора- 
зова чемпіонка України, учасниця 
Чемпіонату Європи серед кадетів 
в Угорщині, срібна призерка Між- 
нар. турніру класу «А» в Польщі, 

чемпіонка Спортивних ігор молоді 

України), С. Левицький (майстер 
спорту міжнар. класу з карате-до, 
дворазовий чемпіон Кубка Сві- 

ту з карате-до, чемпіон Європи з 
карате-до, майстер спорту з дзюдо, 
чемпіон Всеукраїнського турніру з 
дзюдо, багаторазовий чемпіон пер- 
шості України та чемпіон Кубка 
Одес. обла., М. Манукян (майстер 
спорту з дзюдо, кандидат у майстри 

спорту з самбо, бронзовий призер 
обл. з дзюдо 2007, бронзовий при- 
зер Першості України з самбо, пе- 
реможець міжнар. та обл. змагань), 
В. Лемешев, В. Курцев (майстер 
спорту з карате-до, срібний призер 
Чемпіонату Європи та Кубка Світу 
з карате-до), О. Фиряєв (майстер 
спорту з карате-до, чемпіон Кубка 
Світу 1 срібний призер Чемпіонату 
Світу та Європи з карате-до); М. 
Оксенюк (майстер спорту з карате- 
до, чемпіон Кубка Світу і бронзо- 
вий призер Чемпіонату Європи 
з карате-до), М. Нахаєв (майстер 
спорту з карате-до, чемпіон Кубка 
Світу з карате-до), А. Ціскарадзе 
(майстер спорту з карате-до, чемпі- 
он Кубка Світу з карате-до). Коман- 
да гандболісток не раз виборювала 
призові місця на міжнар. та всеу- 
країнських турнірах, дівчата вхо- 
дять до складу збірної Одес. обл. 

Гандболістки: Ю. Попова (1992 
р.н.) 1 І. Дронова (1992 р.н.) зара- 
ховані до Київ. спортивного ліцею- 
інтернату. Г. Кашалапова визна- 
на кращим гравцем першості обл. 
(Татарбунари). Тільки за останній 
рік команда здобула перемогу на 
обл. Спартакіаді з гандболу серед 
дівчат і стала срібним призером на 
зональних ПІ Всеукраїнських літ- 
ніх іграх серед школярів. Команда з 
баскетболу три роки поспіль посі- 
дає третє місце на Чемпіонаті обл. 
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серед юнаків 1994 та 1996 рр. н. 
Команда 1996 р.н. здобула перемо- 
гу на відкритому Чемпіонаті МОН 
України (2010). Л. Андронакі й О. 
Горшунов у складі команди Одес. 
обл. стали переможцями першості 
Всеукраїнської юнацької баскет- 
больної ліги. Кілька спортсменів 
входить до національної збірної 
України з карате-до: чотири золоті 
медалі і одна срібна у Фіналі Куб- 
ка Світу, а також три срібні й одна 
бронзова медаль у Чемпіонаті Єв- 
ропи. Овід. ДЮСШ Х2іІ здобула П 
категорію. За підсумками огляду- 
конкурсу на кращу організацію 
спортивної роботи серед ДЮСШ 
та відділів спорту системи освіти 
школі визначено І місце. Багато 
учнів ДЮСШ 21 пов'язали свою 
долю з професійним спортом, ста- 
ли тренерами. Директори: В.Г. Ма- 
каров (1977-1979), Є.В. Бурий (до 
1983, 1991-1999), О.Г. Зінченко 
(до 1987), І.І. Димов (до 1991), О.Т. 
Усінов (з 1999). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОР- 
ТИВНА ШКОЛА ХМ» 2 (ДЮСШ 
Хо 2). Відкрита 14.12.1989 за рішен- 
ням Овід. райвиконкому з ініціати- 

ви О.Г. Зінченка й М.А. Андреєва. 
Спеціалізація - дитячо-юнацький 

футбол.  Тренерсько-викладацьку 
роботу провадять 10 тренерів, під- 
готовлено понад шість тисяч юних 
спортсменів. У сезоні 2003/04 ста- 
ли бронзовими призерами чемпіо- 
нату України з футболу та виборо- 
ли право грати у вищій лізі ДЮФЛ 
(дитячо-юнацька футбольна ліга). 
Не раз збірні команди були чемпі- 
онами 1 призерами першості Одес. 
обл. серед команд ДЮСШ. Колиш- 

ні учні виступали за ФК «Дніс- 
тер»: А. Ущаповський, А. Запоро- 
жан, О. Погорєлов, Є. Самисько, 

О. Завозненко та ін. М. Марусин 
був гравцем збірної України серед 
юнаків 1990 р.н. Директори: М.А. 
Андреєв (1989-1998) 1 Ю.М. Трам- 
бач (з 19938). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА ДРУКАР- 
НЯ. Створена 13.02.1963. А доти 
працював лише цех Білгород-Дністр. 
друкарні, який випускав районну га- 
зету і бланкову продукцію. Перший 
дир. -П.Ф.Ройлян, що був зав. цехом. 
З 1969 - Г.О. Ройченко (закінчила 
Львів. поліграф. ін-т ім. Федорова). 
Колектив під її керівництвом доміг- 

ся значних успіхів. В обл. конкурсах 
на краще поліграфічне оформлення 
районної газети багато разів здобу- 
вав дипломи П і ПІ ст-нів, посів тре- 
тє місце в респ. конкурсі. Все своє 
трудове життя присвятили полігра- 
фії друкар Л.М. Артемова, складачі 
М.А. Вовченко, О.П. Шепель, ліно- 

типісти Л.І. Прокопенко, Н.П. Ви- 
шневська (опанувала комп'ютерне 
складання), інженер-технолог Л.Я. 
Єрмоленко. Послугами друкарні ко- 
ристуються підприємці й організації 
району, не цураються їх також Іллі- 
чівськ і Одеса. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА  ЗАЛІЗ- 
НИЦЯ. Постала протягом 1913- 
1916. Перший проект запропону- 
вало бельгійське акціонерне то- 
вариство одес. кінних залізниць. 
29.03.1895 його представники по- 
дали прохання до різних інстанцій, 
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щоб здобути концесію на прокла- 
дання вузькоколійної залізниці між 

Одесою й Овідіополемдо Аккерма- 
на. Проект визнали корисним, але 
не підтримали, бо товариство було 
іноземним 1 приватним, отже зем- 
ство не матиме тут зиску, оскільки 
дивіденди (кілька сотень тис. руб. 
на рік) спливатимуть за кордон. 
Крім того, ціни на квитки для про- 
стих пасажирів у приватних конце- 
сіонерів могли бути зависокі. По- 
вторне прохання про будівництво 
залізничної гілки Одеса-Аккерман 
через Овідіополь до Південної Бе- 
сарабії подав (1395) міністрові 
шляхів сполучення голова Аккер- 
ман. повітової земської управи (по- 
середником виступив одес. міський 
голова). Міністр не відмовив 1 на- 

віть звелів подати кошторис на про- 
ект. Все ж справа, як і перше, з міс- 
ця не зрушила. Будівництво поча- 
лось аж 1913, напередодні Першої 

світової війни, і закінчилося перед 
1917. Для забезпечення його піском 
зі стан. Акаржі до кінця пересипу 
Сухого лиману протягли вузько- 
колійну гілку (пост Пересип). В 
роки громадянської війни її трохи 
поруйнували. Відбудували 1922, 
але вже без гілки Овідіополь - 
мис Отарик, звідки було плано- 
вано міст на Аккерман. Зате від 
с.Сухий Лиман проклали ще одну 
гілку до Люстдорфської батареї. 
В 1930-1 тричі на день маршрутом 
Одеса-Овідіополь приміські потя- 
ги перевозили пасажирів: з Одеси 
Мо Мо102, 104 1 106; з Овідіополя - 

МеМо101, 103 1 105. Відповідно до 
таємної довідки нач. військових 
сполучень РСЧА по ОДВО за Мо48 
від 12.07.194| ділянка залізничної 

гілки Аккерман - Овідіополь - 
Одеса могла пропустити за добу 24 
потяги (14 під оперативні переве- 

зення, 3 з військовим постачанням, 

7 з народно-господарськими ванта- 
жами. На початку 1950-х залізницю 
реконструювали: засипали Очаків- 
ське гирло, добудували міст через 
Цареградське гирло (див. Дні- 
стровська мостова переправа), 
підвищили насипні переходи через 
долини Сухого лиману, рр. Акаржа 
і Барабой, а звідси протягли 1950-- 
1960 відгалуження на Іллічівський 
порт, до міста Іллічівська та Іллі- 

чівського судноремонтного заводу 
і Рибного порту. Залізнична стан- 
ція Овідіополь офіційно закрита з 

1999. Пасажирських 1 вантажних 
перевезень нема, але кілька разів 
на тиждень тепловоз «ЧМ3» во- 
дить сюди потяги Зі стан. Акаржа 
(близько 200 цистерн на місяць з 
паливом для АЗС). На колишній 
станції працює лише одна людина: 
реєструє вагони для замовників і 
стежить за порядком. Відстань від 
стан. Овідіополь до стан. Одеса- 
Застава І - 52 км, до Білгорода- 
Дністровського - 54 км. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА  ЛІКАР- 
НЯ (земська). Відкрита 1905 (20 
ліжок). На І912 тут працювали: 
лікар М.Л. Левантин, фельдшери 
І.Є. Кошков (у 1911 - О.М. Копа- 
чевський) 1 В.Г. Коляда, економка 
Марія Єфимова. 1920 діяла як епі- 
деміологічна лікарня з 2 лікарями і 
ветеринаром (30 ліжок). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА МІСЬКА 
УПРАВА - виконавчий орган міс- 
цевого самоврядування. Створе- 
ний у ході реформи 1370. Обирала 
управу міська Дума, а керував її ро- 
ботою голова. Перший міський го- 
лова - М.М. Григораш, секр. О.С. 
Гоурлей (1871). На 1891 голови не 
було, члени думи А.С. Шилінгов- 
ський та І.І. Єзерський, справо- 
чинець - С.Н. Левицький, бухгал- 
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тер - колезький секр. С.Ф. Ковту- 
новський. В Одес. повіт. земській 
управі інтереси Овідіополя репре- 
зентували купець Абрам Ворцель, 
колоністи І.А. Кундерт, В. Штро, 
Л. Ройзен, Г. Клюдт, П. Кергарт; 

селяни-власники  І.Шаповаленко, 

Ф. Букач, Г. Бурлаченко, Д. Тодо- 
ров, Н. Шнатенко, Д. Чурбанов, 
С. Курилов (у 1366 гласними від 
Овідіополя в Одес. земській упра- 
ві були купець І.Д.Баринов 1 міща- 
нин І.Ф. Беркун). На 190Ї: міський 
гол. - купець Ф.К. Шикунов, заст. 
гол. - міщанин М.І. Савельєв, член 

управи С.С. Туркевич. В 1911 ін- 
тереси сільських громад у земстві 
Одес. повіту обстоював О.П. Савін; 
до інженерного відділу входив О.І. 
Яворський. На 1911: міський голо- 
ва- М.І. Савельєв, члени думи С.С. 
Туркевич 1 М.3З. Каранфілов. Крім 
міської управи, з 1871 діяли: Овід. 
міщанська управа й Овід. сиріт- 
ський суд. 1917 міську управу ска- 
совано. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА МІЩАН- 
СЬКА УПРАВА - корпоративне 
об'єднання для самоврядування 
станів міського населення (міщан). 
Існувала в Овідіополі з 1870-х до 

02.1917. На 1891 інтереси міщан 
в Овідіопольській міській упра- 
ві представляв староста М.К. Че- 
баненко. На 1901 - староста той 
самий, кандидат С.І. Власов. На 

1911 - староста М.3. Каранфілов. 
ОВІДДІОПОЛЬСЬКА ПОШТО- 
ВА СТАНЦІЯ. Заснована напри- 
кінці ХУМПІ ст., у 1799 її послуга- 
ми користувався П.І. Сумароков. 
Під час війни діяли також пошто- 
ві роз'їзди (з трійок і розсильних 
козаків). 1856 поштову станцію в 
Овідіополі згадав О.О. Чижевич. 
На той час її утримував відомий 
силач Пономарьов, що переміг на 

одеських підмостках французько- 
го силача І. Дюпюї. Після реформ 
1360-х поштовими станціями віда- 
ло повітове земство. У 1868 утри- 
мувачем станції, що обслуговувала 
Одесько-Овідіопольський тракт, 
був купець Гольберг Ройзенман. 
Того року її оглянув член Одеської 
управи, гласний від Маяк дворянин 
Д.В. Лоських 1 зробив висновок: 
«...станція мала незначну кількість 
коней (6). Крім фуражу, тут не ста- 
вало ще й нової упряжі. Записи у 
звітній книзі робили різні люди - не- 
акуратно й неграмотно. Сама книга 
записів рясніла виправленнями та 
підтираннями». 1871 станцію пере- 
вірив член Одес. земської управи 
І.А. Кундерт. За тримання тут ма- 
лосильних коней та інші недоліки 
(Оракувало 3 саней, дзвіночка, 2 пар 
віжок, шкіри для вкривання валіз, 
одного візника, зате було чимало 
бруду в станційному приміщенні) 
упр. Ройзманові |Гольбергу| Одес. 
земська управа виписала штраф на 
10 руб. На кінець ХІХ ст. на станції 
було 4 коней. На 1893 налічувалося 
570 виїздів, у тім числі за прого- 
ном (оплачених земством) - 30, без 
прогону - 540. Загальна довжина 
поїздок становила 46685 верст (1,5 
виїзда коней на добу на відстань 
12,7 версти). Станція заробила за 
рік від подорожніх 600 руб., пара 
коней дала прибуток 300 руб. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА 
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА 
КОНТОРА. Поштові і поштово- 
телеграфні контори створено за 
указом Сенату від 22.10.1830 «Про 
новий устрій поштової частини». 
Овід. контора входила до Одес. по- 
штового округу, що підлягав по- 
штовому департаментові Сенату, а 
19885-Одес.поштово-телеграфному 
округові Міністерства внутрішніх 
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справ. Поштові контори приймали 
і відправляли листи, бандеролі, ре- 
комендовану кореспонденцію, гро- 
шові пакети, посилки, доправляли 
кореспонденцію по домівках, ви- 
конували перекази коштів поштою 
і телеграфом, розсилали періодичні 
видання, продавали поштові марки 
1 штемпельовані конверти. На 1850 
поштмейстер - колезький асесор 
Й.Ф. Тарасов. Кореспонденцію 
приймали в понеділок 1 четвер до 
1! години ранку. На 1366 поштмей- 
стери: колезький реєстратор С.І. 
Щеглов (пошта), колезький асесор 
Я.Г. Міна 1 помічник поштмейсте- 
ра - губернський секр. І.М. Чер- 
ниш (телеграф). У 1911 -- нач. титу- 
лярний радник Н.Г. Годзевич і М.Л. 
Чеботар (телеграф). - 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА (ДЕРЖАВНА  АДМІНІ- 
СТРАЦІЯ - орган виконавчої вла- 
ди. Інститут місцевих держадміні- 

страцій запроваджений 05.03.1992 
в законі «Про представника Прези- 
дента». Указом Президента України 
від 14.04.1992 затверджено поло- 
ження про місцеву державну адмі- 
ністрацію, згідно з яким вона ввій- 
шла до системи органів виконавчої 
влади, що їх утворювали представ- 
ники Президента, або ці представ- 
ники входили до системи за прин- 
ципом подвійного підпорядкування 
(представникам Президента 1 Каб- 
міну). Статус місцевих держадміні- 
страцій закріплений Конституцією 
України (28.06.1996) та уточнений 
законом «Про місцеві державні ад- 
міністрації» (01.04.1997). Районна 
державна адміністрація захищає 
права 1 законні інтереси громадян 
і держави, дбає про комплексний 
соціально-економічний розвиток 
району, реалізацію державної полі- 
тики у визначених законодавством 

сферах урядування на відповідній 
території, а також реалізує повно- 
важення, що їх делегує районна 
рада. Голови Овід. РДА: В.І. Ду- 
ков (1992-2000), В.В. Левчук (до 
2005), Н.А. Чегодар (до 2010), 
М.А.Жидков (з 2010). - 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА. 
Створена 1950 з фондом 116 томів. 
За десять років у бібліотеці було 
вже понад 1600 томів. На сьогодні 
цей фонд сягає 20286 томів. Обслу- 
говує 1800 читачів. Була є методич- 
ним центром для бібліотек району 
та центром просвітницької роботи 
з учнівською молоддю. З ініціативи 
першої зав. І.Ф.Баринової (1950- 
1969) у 1967 при бібліотеці ство- 
рено пошуковий загін «Орлята», 
який діяв до поч. 1970-х. У 1980- 
1990-х при бібліотеці працював 
клуб «Покликання», театр ляльок 
«Чарівний візок», а з 2000 - клуб 
«Тизнайко», через які прищеплю- 
вали дітям любов до книжок. Є ор- 
ганізатором конкурсів «Найкращий 
читач року», «Козак-всезнайко», 
українського гумору, тижнів дитя- 
чої їі юнацької книжки, зустрічей 
з ветеранами війни та праці, пись- 
менниками, виставок дитячих ро- 
біт і тематичних добірок книжок, 
читацьких конференцій, семінарів. 
За плідну виховну роботу дістава- 
ла грамоти Овід. РДА та обласного 
відділу культури. Зав. бібліотекою 
були Г.М. Алексєєва (1970-1978), 
В.Л. Кушко (до 2007). 3 2007 - Т.П. 
Павлюк. . 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
(воїнів-інтернаціоналістів)  - 
громадська організація.  Засно- 
вана 1992 з ініціативи В.В. Зай- 
цева 1 В.Т. Рвачова (очолював її 
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протягом 1992-1999).  Налічує 
325 осіб: 255 - учасники бойових 
дій в Афганістані, 70 - в ін. краї- 
нах. Основні завдання - захист 
прав воїнів-інтернаціоналістів, 
військово-патріотичне вихован- 
ня молоді. З часу існування по- 
будовано | пам'ятник  воїнам- 
інтернаціоналістам в Овідіополі, 
іменем О.П.Пацара названі ву- 
лиця і школа у Дальнику; ім'я 
О.В.Загороднюка присвоєно Ве- 
ликодол. ЗОШ Х»2. Кожного року 
проводяться конкурси військово- 
патріотичної пісні, змагання серед 
учнів з різних видів спорту, уроки 
мужності тощо. РДА і райрадою 
надається фінансова допомога 
воїнам-інтернаціоналістам на га- 
зифікацію, ремонт житла, телефо- 
нізацію, лікування, оздоровлення; 

виділяється житло; виплачується 
допомога матерям загиблих воїнів. 
Найактивніші члени спілки: В.А. 
Кудрявцев, Г.Д. Хоперія, Л.І. Сто- 
єв, В.С. Мунтян, Д.Ф. Сторощук, 
В. Гречка, В. Крушеленков та ін. 
Нагородж.: орденами Червоної зір- 
ки Ю.В. Романюк, В.Г. Дмитренко, 
М.І. Козлов, В.В. Бермас, А. Димов; 

За службу Батьківщині В.Т. Рвачов, 
медалями «За бойові заслуги» В.А. 
Кудрявцев 1 І.П. Стативка, «За від- 
вагу» С.В. Панаїд. . 
ОВІДДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХ- 
НІКІВ - позашкільний навч. за- 
клад. Створений у 1992, працює в 
приміщенні колишньої початкової 
школи. Того року працювали 14 
гуртків (190 дітей), що їх провади- 
ли 7 педагогів. На 2010 є 70 гуртків 
(969 дітей). З ними працюють 33 
штатних та позаштатних педаго- 
гів на базі 17 шкіл району та Овід. 
ПТАУ. В гуртках навчають радіо- 
техніки та обробки деревини, бісе- 

роплетіння й вишивання, макраме 
та комп'ютерної грамоти. Вчать та- 
кож їздити на картингах, виготов- 
ляти м'які іграшки, дають початки 
дизайну. Як центр позашкільної 
роботи заклад влаштовує регуляр- 
но масові заходи - конкурси, огля- 
ди, змагання, Зльоти, виставки. 
Участь у них беруть школярі і учні 
профтехучилища. Чимало гуртків- 
ців були учасниками й лауреатами 
обл. 1 республ. виставок дитячої 
творчості. Опікуються  методич- 
ною роботою Т.М.Орлова, Л.М. Са- 
довська 1 С.З.Подобіна. Директори: 
А.Д.Панчук (1991-2006) М.П. 
Шепель (до 2009), І.М. Дубина (з 
2009). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБ- 
ЛІОТЕЧНА СИСТЕМА. Ство- 
рена 01.01.1979. Скеровує бібліо- 
теки на ефективне використання 
книжкових фондів району. Склада- 
ється з бібліотек: Овід. централь- 
ної районної, районної дитячої, б 
селищних та 16 сільських. Книжко- 
вий фонд становить 332 тис. прим. 
Систему очолює директор, який 
водночас є керівником централь- 
ної районної бібліотеки. Нагородж. 
грамотою Одес. обл. бібліотеки ім. 
Грушевського (за популяризацію 
української літератури та україн- 
ського слова), дипломом управлін- 
ня культури Одес. ОДА. Директори: 
Т.І. Коваленко (1979-1933), О.Ф. 
Козяр (1933-1986), В.М. Хромен- 
кова (з 1987). , 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА РАЙОН- 
НА ШКОЛА МИСТЕЦТВ. Ство- 
рена 16.08.1954 як дитяча музична 
(7-річна). Райвиконком виділив для 
неї 2 кімнати в загальноосвітній 
школі 1 3 в клубі піонерів. Навчан- 
ня - по класу фортепіано, скрипки 
і баяна. Була першою сільською 
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музичною школою в Україні. Від- 
тоді школу та її філії закінчили 
близько 1000 випускників з 20 спе- 
ціальностей. Щороку в школі на- 
вчається понад 200 дітей, які разом 

з педагогами дають концерти на 
підприємствах 1 в установах райо- 
ну, беруть участь в обл. і міжнар. 
фестивалях і конкурсах. В школі 
40 років працював П.А. Щербина, 
який створив духовий оркестр, 1 
С.Л. Дюкарева, перша випускниця 
фортепіанного відділу. Мало не по 
40 років присвятили викладацькій 
роботі випускники школи: Н.О. 
Кондратенко, Л.О. Удалова, Л.П. 

Орлова, С.С. Моргун, Н.П. Куркан, 
І.М. Любимова, Н.В. Воротнюк, 
В.Л. Мацапура, А.М. Красноштан 
та їн. Останніми роками школа по- 
багатшала на класи образотворчого 
і театрального мистецтва, на класи 
бандури і домри. 11.03.2009 її ре- 
організували в комунальний заклад 
- «Овід. районна школа мистецтв». 

Директори; Л.Ю. Дюкарева, А.А. 
Доля, Г.А. Палій, Г.О. Кравченко, 

Н.Г. Царан (з 2004). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА СОБОР- 
НА СВ. МИКОЛАЯ ЦЕРКВА - 
православна культова кам'яна спо- 
руда ХІХ ст. Перша саманна будівля 
храму постала протягом 1794-1795. 
При церкві зберігався документ 
від 04.04.1798, виданий підполк. 

Є.Х. Ферстером на володіння ді- 
лянкою в розмірі 60х60 сажнів. 
Нова кам'яна будівля з дерев'яним 
верхом закладена стараннями куп- 
ця П. Ферапонтова на місці старої 
церкви 20.06.1798 (освячена як 
Соборна 07.10.1801). Мала: «пре- 
стол дерев'яний, вкритий білою 
парусиною 1 зеленою  тафтою; 
Євангеліє московського друку у 
мідній оправі з фініфтю, требник у 
шкіряній оправі київського друку, 

малий требник у шкіряній оправі 
московського друку, два хрести - 
срібний визолочений 1 дерев'яний, 
4 мідні підсвічники, срібну гроб- 
ницю, сталевий спис, срібну ви- 

золочену чашу, дискос, звіздицю, 
ложицю». У церкві було 32 ікони, 4 
з яких - помісні з ликами Спасите- 
ля, Богоматері, святителя Миколая 

і Св.Георгія; дзвіниця мала 3 дзво- 
ни вагою від І до 2 пудів. На 1812 
у церкві «посуд срібний і ризниця 
достатня». Парафіяни: штаб 1 обер- 
офіцери - 20, унтер-офіщери 1 рядо- 
ві солдати - 52, дворяни - 5, купці 

і міщани - 139, підданих - 19. Ти- 

тар - Корнован. З 1794 по 1812 пра- 
вили службу: священики Данило 
Гінкул і Гаврило Філярковський, 
дяки Іларіон Гінкул 1 Иосип Фі- 
лярковський. 1821 церква згоріла, 
на її місці поставили камінь, а вже 

за два роки тут до ладу стала нова 
кам'яна споруда (1823). Після ар- 
хієпископського огляду (Гавриїл -- 
Розанов) у 1841 дерев'яні сходи 
замінили на кам'яні і звели мета- 
левий шпиль. Протягом 1840-1850 
правили: 2 священики, диякон, 2 

дяки і пономарі. На 1349: священи- 
ки (після померлого Йосипа Бєлін- 
ського) А.С. Пивоваров (бл.1823 
р.н.; українець, син священика, 

закінчив Катериносл. семінарію) 
і Я.Г. Гордієвський (див.: Горді- 
євські); диякон О.В. Зубрицький 
(1816 р.н.; син священика, навчавсь 
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у Кишинів. семінарії; 1339-1845 - 
капніст хору архієпископа Киши- 
нів. 1 Хотин. Дмитрія, переведений 
до нашого краю 23.10.1845); дяки 
Г.Ф. Гордієвський (до 1347), В.Г. 
Гордієвський ії К.Р. Мочульський 
(1811 р.н.; переведений 01.11.1833 
із Гінкишли  Аккерман. повіту); 
пономарі С.А. Павлов (1800 р.н.; 
переведений із Калаглеї 1832), І.Г. 
Гордієвський. ШПротягом 1860-70 
правили священики Яків і Лев Гор- 
дієвські. 1363 року церкву розши- 
рили на пожертви парафіян. Голо- 
вний престол освятили в ім'я Ми- 
коли Чудотворця, правий - на честь 
О.Невського. На 1906 рік кількість 
дворів у парафії 643, загальна кіль- 
кість парафіян - 5190 (2572 чол. 1 
2615 жін.). Більшість - мешкан- 
ці міста, решта хх.Барабойських 
і Дальницьких. У храмі правили 
священики Л.В. Лобачевський (44 
роки) 1 М.К. Копилов (34 роки), 
псаломщики ІІ. Борецький (31 
рік, помер у 1917) 1 Є.С. Марчен- 
ко. 1910 священики М.К. Копилов 
(також 1 у 1924) і Петро Доміник. 
У 1930-х церкву закрили, богослу- 
жіння відновилось у роки окупа- 
ції (священики Микола Купріянов, 
Василь Трофимов, Федір Лефтер, 
диякон Філарет Динга). Після ві- 
йни в будівлі церкви були склад і 
магазин. З 1990 відкрито рахунок 
на її відбудову. 19.10.1991 храм за- 
реєстровано від релігійної громади 
Овідіополя (отець В. Бокоч). Хра- 
мове свято 22 травня. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА СТУДІЯ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ОВІС-ТРМ» - 
один з перших в Україні регіонал. 
телеканалів. Створена 07.1997 рі- 
шенням сесії райради, яка є засно- 
вником. Телепередачі студії пере- 
глядають мешканці Овід. 1 Білгород- 
Дністр. р-нів. Її колектив не раз 

ставав призером міжнар., республ. 
і обл. конкурсів регіонал. телепере- 
дач. 1998 - лауреат першого Всеу- 
країнського конкурсу регіонал. те- 
лепрограм «Україна єдина». Облра- 
да не раз визнавала студію як одну 
з кращих в області у висвітлення 
роботи органів місцевого самовря- 
дування. Завдяки власній сторінці 

в Інтернеті, передачі студії можуть 
переглядати всі області України 1 
30 країн світу. На студії працюють 
журналісти С. Дідух, О. Ляшенко, 
С. Катрук, О. Мазур. Інженерну 
службу очолив Д. Димченко, він 
також телеоператор. Найпопулярні- 
шою стала програма «Музична ві- 
тальня» під проводом О.Димченко. 
Звукорежисер студії О.Дідух, гол. 
бухгалтер - В. Некрасова, зав. від- 
ділом реклами - Є. Димченко. Орга- 
нізатор і перший дир. - член Націо- 
нальної Спілки журналістів України 
С.І. Димченко. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА  ЦЕНТ- 
РАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІО- 
ТЕКА. Організована 1924 р. Істот- 
ну допомогу в цьому подала сім'я 
священика М.К.Копилова. Сьогод- 
ні це - головна бібліотека райо- 
ну та організаційно-методичний 
центр для бібліотек-філій. Бібліо- 
текарі працюють, беручи до уваги 
інформаційні потреби жителів сво- 
їх сіл. Районна бібліотека дбає про 
централізоване комплектування та 
обробку бібліотечного фонду. До 
війни в бібліотеці працювала Г.Є. 
Цимбал. У 1960-х колектив скла- 
дався з молодих спеціалістів: І.Ф. 
Баринова, Є.Ф. Бачинська, О.М. 
Степаненко, Р.В. Ярославцева, Г.Т. 

Коваленко, В.Ф. Шнайдер. З 1960 
кількість книжок зросла, 1 в 1970 
заклад перевели до нового примі- 
щення з читальним залом, абоне- 
ментом, методичним кабінетом та 
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підсобними приміщеннями. Книж- 
ковий фонд становить 49 тис. то- 
мів. Бібліотека спрямовує зусилля 
на патріотичне 1 правове вихован- 
ня молоді, популяризацію літера- 
тури з питань відродження націо- 
нальних традицій 1 звичаїв рідного 
краю. Для цього при ній створено 
клуб за інтересами «Шанувальни- 
ки українського слова». Важливим 
напрямком роботи є робота з мо- 
лоддю. Бібліотека проводить різ- 
номанітні заходи, сприяючи реалі- 

зації державних програм: «Робота 
з обдарованою молоддю», «Репро- 
дуктивне здоров'я нації». Співпра- 
цює з громадськими організаціями, 
навчальними закладами та Будин- 
ками культури. Нераз нагороджу- 
валась грамотами відділу культури 
Овід. РДА. Завідуючі: О.К. Дідук 
(до 1953), Т.Л. Ліберзон (до 1955), 
Л.В. Хоменко (1955-1957), О.М. 
Погорєлова (до 1960), Г.Т. Ковален- 
ко, В.М. Хроменкова (з 1987). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА ЦЕРКВА 
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БО- 
ГОРОДИЦІ. Містилася на Скур- 
ті, поблизу 2 міського кладовища. 

Закладний камінь освячено на По- 
крову 14.10.1905. Буд-во закінчено 
1911. Будівля цегляна, хрестопо- 
дібна в плані з центральною банею 
і прибудованою дзвіницею. У 2006 
мешканець Овідіополя О.М. Вовк 
знайшов на центральному кладови- 
щі могилу священика Ф.К. Шикуно- 

ва (помер 11.02.1915), найімовірні- 
ше, першого настоятеля цієї церкви. 
Після нього з 05.1916 був Сергій 
Стратанович (псаломщики Леонід 

Коновалов 1 Тимофій Єрман). Бу- 
дівля не збереглася. Спершу зазна- 
ла руїн від обстрілів під час війни, 
а згодом, за спогадами, її розібрали 
на цеглу для ремонту і будівництва 
споруд РК компартії, літнього кіно- 

Церква Св. Покрови. Каплиця на 

1941 р. Скруті,. 2004 р. 

театру, районної виставки  досяг- 
нень народного госп-ва та школи в 
Овідіополі. Сьогодні, 3 ініціативи 

В.В. Левчука, від місця церкви збу- 
довано каплицю. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА 
ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА. Діяла з 1795-1796, офі- 
ційно відкрита 1302. У 1906 вчилося 
50 дітей (36 хлопчиків 1 14 дівчаток). 
Зав. 1 законовчитель - священик М.К. 

Копилов (34 років, студент Одес. се- 

мінарії). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА ШКО- 
ЛА Х»1 - навчально-виховний за- 
клад з денним навчанням. Повна 
назва: Овід. навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 
І-ПІ ст-нів - Гімназія» (з 2003). У 
1920 - училище (початкова шко- 
ла). На 1921 - трудова школа. В 
1930-х СШ. У 1937 відбувся пер- 
ший випуск десятикласників (26 
осіб). 1950 школу закінчило 8, 
1951 - 11, 1952 - 5, 1953 - 16 осіб. 
У довоєнний та повоєнний періоди 
використовувала кілька пристосо- 
ваних приміщень. Перший корпус 
школи збудовано у 1950, другий - 
у 1980. За браком класів та через 
збільшення учнів (у 1972 - 910, у 



1975 - 1150) школа протягом 1970- 
І980 працювала в три зміни. У 
2003 спорудили 4-поверховий кор- 
пус, оснащений мультимедійною 
технікою та сучасним обладнан- 
ням, з їдальнею, актовим залом та 

рекреаційними зонами (навчається 
1050 учнів). Заклад співпрацює з 
вузами Одеси. Діють класи погли- 
бленого вивчення іноземних мов, 
математики й інформатики. З 2010 
на базі школи розгорнуто пілотний 
проект освітнього онлайн-округу, 
планується відкриття коледжу для 
випускників 9-х класів. Працюють 
107 педагогів, серед яких 29 мають 
вищу кваліфікацію 1 звання «Стар- 

ший вчитель», а 12 - «Вчитель- 

методист». Це - Т.Г. Чернова, Г.С. 
Михайленко, Н.М. Писарєва, О.М. 
Голубєва, Л.П. Грабова, І.С. Сагай- 
дак, В.В. Ісопеску, Т.М. Гриценко, 
Н.К. Хлівненко, В.І. Павленко, О.С. 
Добинда, Н.В. Димченко. Директо- 

ри: Є.С. Кравченко (1937), Зіньков 
1933), М.И. Соневич (1939), В.Г. 
Рибальченко (1940), А.В. Станулі- 
оніс (1955-1959), Г.М. Куйовда (до 
1966), В.Л. Зеленюк (до 1964), М.І. 
Іванов (до 1970), О.П. Кисленко (до 
1971), П.В. Григорецький (до 1986), 
Н.М. Василівецька (до 1989), М.П. 
Шепель (до 1991), Б.Б. Бангула (до 
1997), М.М. Боровська (до 2009), 
С.В. Колебошин (з 2009). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКА ШКОЛА 
Хо 2 - загальноосвітній навч. за- 
клад І-ПІ ст-нів з денним навчан- 
ням. Охоплює близько 400 дітей. 

Для учнів 2-8 класів діє козацька 
республіка ім. кошового І. Сірка. 
Працюють 43 вчителі, серед яких 
5 вчителів-методистів: М.І. Грабо- 
вий, В.О. Боєчко, В.В. Вертелець- 
ка, О.В. Погорецька і С.В. Ножка. 
20 мають звання «Старший вчи- 
тель». Діють 22 кабінети, в т.ч. 

комп'ютерний клас. Навчання - у 
двох корпусах: у 3-поверховому 
(1982) та дореволюційної забу- 
дови, відновлених після війни. У 

1944 місцевий к-п виділив школі 3 
будинки на вул.Калініна, що рані- 
ше належали розкуркуленим селя- 
нам. У 1946 зруйноване приміщен- 
ня школи відбудували (нині займає 
СЮТУ), а школа стала 7-річною; з 

1960 - загальнообов'язкова 8-річна, 
з 1987 - загальнообов'язкова серед- 
ня, з 1991 - 11-річна. Школі при- 
своєно ім'я її випускника - Героя 
Радянського Союзу П.М. Верте- 
лецького (Указ Президії ВР УРСР 
від 04.04.1963). Директори: Н.О. 
Бондаренко (1928), С.М. Ковирга 
(1930), Г.А. Похольченко (1935- 
1948), О.І. Стотланд (1943-1950), 
А.В. Стануліоніс (1959-1966), П.М. 
Кічук (1969-1970), Ф.Г. Дандалі (до 
1972), Л.М. Іонанова (до 1976), В.Х. 
Скрипник (до 1973), С.В. Васюра 
(до 1931), Л.О. Мазур (до 1983), 
М.І. Шепель (до 1987), М.І. Грабо- 
вий (до 2002), В.М. Кувшинова (до 
2008), С.В. Ножка (з 2008). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКК ЗКМСЬКЕ 
УЧИЛИЩЕ. Відкрите 1907. На 
1911 інспектор титулярний радник 
Г.К. Дегтяров. З І913 переведене 
в розряд 4-класне училище (змі- 
шане). 1915 вчилося 80 дітей. По- 
чесний опікун ІП. Березовський, 
інспектор Г.Г. Родіонов, зав. Анна 
Паре-Родіонова. Працювали свя- 
щеник М.К. Копилов, вчителі В.О. 

Медведев, К.Д. Кравцов, П.О. Сис- 

цов, Єва-Ванда Голишевська (іно- 
земні мови), К. Подберезіна (гра- 
фічне мистецтво). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКК ПАРА- 
ФІЯЛЬНЕ УЧИЛИЩК Хо» І. 
Відкрите 01.08.1313 як однокласне 
училище (без номера). В 1314, на 
прохання мешканців, губ. правлін- 
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ня виділило вчителя. На зібрані ко- 
шти куплено й відремонтовано бу- 
динок. Тут було житло для вчителя 1 
приміщення поліцейської дільниці. 

На 1556 законовчитель - священик 
Я. Гордієвський, вчитель - О.С. Ка- 
велін (також і в 1567). У 1859 вчи- 
телем був Д. Перепелиця, а 1365 
законовч. - священик Ф. Понома- 
рьов, вчителем С.М. Клещинський. 
За даними 1873, училище мало 
підручники і наочні матеріали, на 
утримання виділялося 1440 руб. 
Того року навчалося 148 дітей (97 
хлопчиків 1 51 дівчинка); опікун - 
І.В. Савельєв; законовчитель - свя- 

щеник Г. Федоровський (жалуван- 
ня 120 руб.); вчителі - дворянин 
Ф.А. Карюков (вихованець Ново- 
бузької учител. семінарії, 500 руб.) 
й А.І. Артисевич (450 руб.). У 1887 
на утримання витрачено 1090 руб. 
Тоді був 121 учень (95 хлопчиків і 
26 дівчаток). Завідуючим лишався 
Ф.А. Карюков, викладачі: законов- 
читель - священик Л.В. Лобачев- 
ський (закінчив Одес. семінарію); 
молодша вчителька С.А. Боровко 
(300 руб., Катеринівські курси бла- 
гор. дівиць, С.-Пб.). При закладі 
діяв церковний хор (25 дітей). З 
1385 - парафіяльне чоловіче одно- 
класне училище Хо І. 1891-1892 
визнане зразковим, а 1898-1599 
віднесене до П категорії - «добрі 
школи» Херсон. губ. За навчання 
батьки сплачували певні кошти (у 
1390 всі разом 101 руб. 285 коп. на 
рік). На 1901 зав. А.П. Марков, за- 
коновчитель Л.В.  Лобачевський 
(також 1 у 1906), вчителька ЮК. 
Яцимирська. На 1906 - 143 учні. 
На 1911 зав. В.Є. Починок. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ ПАРА- 
ФІЯЛЬНЕ УЧИЛИЩК Х» 2. 
Відкрите на Скурті 1838. На його 
утримання міська управа виді- 

лила 690 руб. 1891 був 61 учень 
(50 хл. 1 11 дівч.). Опікун - овід. 
голова  А.І.Каранфілов; завідую- 
чий і вчитель співів та гімнасти- 
ки А.І.Артисевич; законовчитель 
А.В.Крижанівський (закінчив Одес. 
семінарію). У 1906 законовчитель 
М.К.Копилов. На 1911 зав. школою 
О.А.Соловйов. Нове приміщення 
школи постало 1913. Під час боїв 

за визволення Овідіополя (квітень 
1944) згоріло, відбудоване після ві- 
йни (розміщена Овідіопольська 
станція юних техніків). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ ПАРА- 
ФІЯЛЬНК УЧИЛИЩЕ Хо» 3. 
Відкрите 13938 як жіноча початко- 

ва школа (62 учениці). На 1906: 86 
дівчаток; законовчитель Л.В. Ло- 

бачевський. У 1911 завідуюча Л.І. 
Бредихіна. 

ОВІДТОПОЛЬСЬККЕ ПТАУ 
(професійно-технічне аграрне 
училище, з 2005) - державний 
навч. заклад. Створено 14.06.1963 
як уч-ще механізації с.-г. (УМСГ) 
Мо 11 (дир. А.П. Громенко). Готу- 
вало  механізаторів-тваринників, 
трактористів-слюсарів, 
трактористів-машиністів. З 1965 
мало 400 га землі. З 1966 готува- 
ло для базового під-ва «Дунайвод- 
буд» газоелектрозварювальників, 
теслярів, сантехніків, малярів 1 

штукатурів. 19839 дістало  на- 
зву ПТУ ХМе21. Матеріальна база: 
2-поверховий навч. корпус Мої 
(1968), технічна лабораторія на 30 
місць (1972), клуб-їдальня на 360 
місць (1973) два гуртожитки (по 
105 місць), військово-спортивний 
комплекс, навч. корпус ХМо2 (1974- 
1976). У 2006 приміщення газифі- 
ковані. З 1973 має статус середньо- 
го училища для підготовки спеці- 

алістів на базі середньої освіти, З 
1979 - денна форма навчання на 
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базі повної середньої освіти. Го- 
тує робітників будівельних і с.-г. 
професій, а з 2005 - операторів 
комп'ютерного складання, контор- 
ських службовців. Підтримує по- 
братимські зв'язки з агротехнічною 
школою м.Сварожин (Польща, з 
2006). Директори: І.М. Андріящен- 
ко, М.А. Ситников, Л.П. Чугунов, 
В.С. Тюрмаков, А.А. Мазирев, О.І. 
Вангелій, В.М. Бессараб, Л.К. Ма- 

зур, В.С. Марцинковський. | 
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ РАЙОН- 
НЕ ОБ'ЄДНАННЯ  «СІЛЬ- 
ГОСПТЕХНІКА». Державне 
підп-во, засноване 02.1961 для за- 

безпечення к-пів і р-пів р-ну с-г. 
технікою, запчастинами і пальним. 
16.05.1995 реформоване на ВАТ 
«Овід. ремонтне підприємство». 
Дбало про запчастини до тракто- 
рів, комбайнів, с.-г. машин, про ре- 
монт устаткування тваринницьких 
ферм, про побутові, торговельно- 
ремонтні послуги та автопереве- 
зення. Рішенням засновників лікві- 
доване 03.09.2001. о 
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ РАЙОН- 
НК СПОЖИВЧЕ ТОВАРИ- 
СТВО (спілка). Засноване в груд- 
ні 1924, одразу ж після створення 
Овід. р-ну. Діяло з назвою Єдине 
споживче товариство. Складалося 
з 14 осіб, на чолі з головою М.К. 

Грибинниченко. Через лавки (крам- 
ниці) тов-ва товари надходили до 
населення. Так, лавка в Роксола- 

нах (завкооперацією П.Є. ЦШіІвид- 
кий) 1924 одержала товарів на 3612 
руб. 80 коп., зиску мала 2734 руб. 
43) коп. (82 руб. 20 коп. становили 
різні видатки). З 1931 продавцем 
споживчої кооперації працювала 
ГІ. Дубровська (зберігся запис у 
трудовій книжці). Голова райспо- 
живспілки С.Я. Гамалей 1941 став 
ком. | роти Овід. винищуваль- 

ного 6-ну. У 1969 спілка мала 70 
крамниць (половина в приватних 
будинках). Кінець 1980-х - пік роз- 
квіту споживспілки. Працювало 86 
магазинів, 44 під-ва громадського 
харчування, Овід. хлібозавод (30 т 
хліба на добу), цехи для переробки 
винограду, ковбасний тощо. Селян 
обслуговували 10 пересувних ла- 
вок, які доставляли на МТФ кол- 

госпів різний крам. Спілка давала 
роботу більш як 360 працівникам, 
переважно жінкам. Річний товароо- 
борот складав 29,5 млн. руб. Якщо 
у 1995 питома вага споживспілки 
у товарообороті району становила 
72906, то 2003 - лише 5,190. На 2010 
до спілки входило 22 під-ва роз- 

дрібної торгівлі майже в усіх селах 
району, ДП «Овід. райкоопзагот- 
промторг», ДП «Лілея» (книгарня) 
та 17 під-тв ресторанного госп-ва 
(загалом 67 працівників). Товаро- 
обіг за 2007-2009 сягнув понад 9 
млн. грн. 2009-го відрахування до 
бюджету становили 1,2 млн. грн. 

Голови правління з 1950-х: Д.К. 
Стоянов (1954-1957), А.А. Томи- 
ловський (до 1958). Г.А. Само- 
тей (до 1959), В.І. Кушніренко (до 
1966), Є.С. Кеосьян (1969-1989), 
Г.М. Фельдман (до 2002), Г.Д. Де- 
лебіс (з 2002). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ УПРАВ- 
ЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦП ГА- 
ЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
(ОУЕГТГ ) - структурний підрозділ 
ОАТ «Одесагаз». Перший відділ для 
забезпечення жителів Овід. р-ну 
скрапленим газом створили при 
Овід. райкомунгоспі (1970). Згодом 
його приєднали до Білгород-Дністр. 
упр. газового госп-ва ОАТ «Одеса- 
газ» (1975). Підрозділ самостійним 
став 01.01.1995. Газифікація р-ну 
почалась 1986 з виготовлення про- 
ектної документації для Велико- 
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долинського, а 1989 газ прийшов 
у домівки. Газифікація Овідіополя 
почалась 1991 (вул.Ворошилова). 
Масова газифікація р-ну припала 
на 1993-2008: прокладено 1040,2 
км розподільчих газопроводів та 
дворових вводів, газифіковано 4 се- 
лища та 32 села і дачні кооперати- 

ви. Обслуговує 350 об'єктів 1 22540 
абонентів. Керівники його: Л.О. 
Кравченко (1970-1983), Є.І. Горді- 
євський (до 1986), В.І. Омеко (до 
1988), М.І. Іванов (до 2002), М.М. 
Панченко (з 2002). М 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ВИНИ- 
ЩУВАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН -- 
добровільний військовий підроз- 
діл. З перших днів війни НКВС по- 
чав створювати бойові дружини по 
25 осіб із мешканців старшого віку, 
що не підлягали мобілізації і учнів 
старших класів. Батальйон в Овіді- 

ополі сформувавсь у липні 1941. 
Він мав охороняти 30-км зону лі- 
вого берега Дністр. лиману, зне- 
шкоджувати диверсантів 1 стежити 
за німецькими населеними пунк- 
тами, де, на думку НКВС, вороги 
могли висадити парашутистів, а та- 
кож охороняти стратегічні об'єкти 
(МТС, склади, залізничні станції). 

Очолили Овід. б-н нач. райвідді- 

лу НКВС, старш. лейт. І.І.Бутович 
(ком.), перший секр. РК КП (6)У 
І.Г. Ілюхін (комісар), згодом - дру- 
гий секр. РК КП(О)У П.Г.Волков. 
До складу б6-ну ввійшло 390, потім 
450 бійців (80 жінок). Складався з 
З рот: 1 - ком. С.Я. Гамалея (гол. 
райспоживспілки), політрук О.В. 
Берзін (гол. Овід. сільради), ком. 
роїв Я.І. Хірич (працівник рай- 
споживспілки), І.А. Станков (зав 
РайФО), дільничий НКВС Біло- 

кінь; 2 - ком. Венгер (гол. к-пу «Ї 
п'ятирічка», Овідіополь), політрук 
К.І. Волошина (агротехнік райзем- 

І.І. Рощин Н.С. Горохольська 

відділу), ком. роїв прикордонник 
Алексєєв, уповноважений НКВС 
Гонта, оперуповноважений НКВС 
І.С. Струк (очолив розвідку); 3 
- ком. А.ІЖиганюк (дир. Овід. 
МТС), політрук І.П. Назаров (гол. 
к-пу «Іскра», Калаглія), ком. роїв 
Н.Д. Назаренко (заст. нач. райвід- 
ділу НКВС), Л.В. Попов (агроном 
райземвідділу), С.Р. Зексер (заст. 
гол. райвиконкому). Ком. куле- 
метних роїв агроном МТС Добіжа 
й І. Хоменко (гол. к-пу «Їллічів- 
ка»). Нач. постачання Д.М. Бер- 
шадський (гол. райторгу), начп- 
родовольства Жовтнер. Медична 
команда на чолі з Горохольським, 
до якої входили медсестри: сестри 

Павликовські Євгенія (секр. сіль- 
ради) 1 Лідія (старшокласниця), 
Т. Пономаренко, М. Алексєєва, Н. 

Власова, Г. Кривченко, Н. Склярова 

(Дейнега). Серед бійців були: Й.И. 
Гетманович (гол. к-пу, виконував 
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обов'язки прокурора), В.А. Про- 
кудіна (агроном НДІ ім.Лисенка), 
Х.М. Гіллер (гол. робкоопу р-пу 
ім.Трофимова), Г.Ф. Попов (дир. 
винкомбінату ім.Трофимова), М.С. 
Шутов (гол. Овід. СКС), М.П. Жак 
(головбух Овід. відділення Держ- 
банку), І.Д. Павлюченко (ред. ра- 
йонної газети), І.П. Рощин (дир. 
Овід. винзаводу), О.С. Безносюк 
(дир.  Марієнтальської школи), 
НІ. Міхно (упр. відділку Держ- 
банку), Г.П. Голубенко (гол. к-пу 
ім.Петровського, Дальник-2), Д.М. 
Двоскін (секр. сільради, Клейнлі- 
бенталь), Б.Я. Гержой (зав. райвід- 
ділом соц. забезп.), С.І. Виногра- 
дов (нач. райзв'язку), Л.Г. Кондіні 
(нач. пошти Олександрівки), М.У. 
Ройзен (гол. СКТ Мала Акаржа), 
И.А. Харитонов (гол. к-пу «Спар- 
так»), Бурштерн (дир. винзаводу 
с.Спартак). 30 липня 1941 І рота 
під командою С.Я. Гамалея попо- 
внила 31 полк 25 Чапаєвської ди- 
візії, ще чотири рої б-ну чатували 
по німецьких селах. На початок ве- 
ресня було виявлено 1 знешкодже- 
но 400 диверсантів. Бійці б-ну ге- 
роїчно билися під Петерсталем, де 
02.09.1941 політрук К. Волошина 
підняла в атаку солдатів, які відби- 
ли наступ румунів, що кількісно пе- 
реважали батальйонців. З відходом 
25 Чапаєвської дивізії 14.09.1941 
на головний рубіж оборони (див. 
Оборонні рубіжі 1941), ще 2 роти 
б-ну влилися до 31 СП. Розвідни- 
ки б-ну на чолі з І.П.Рощиним до- 

бували важливу інформацію в тилу 
ворога 1 брали в полон «язиків». 
Під час однієї з таких операцій у 
жовтні 1941 загинула 17-річна Лі- 
дія Павликовська. Після евакуації 
15-16.10.1941 Приморської армії 
до Криму, бійці колишнього Овід. 
б-ну в складі 25 Чапаєвської диві- 

зії до останнього дня (02.07.1942) 
боронили Севастополь. У складі 31 
СП вони прикривали один із секто- 
рів оборони біля Мекензієвих гір. У 
ці трагічні дні більшість із них за- 
гинула, частина потрапила в полон 
(у тім числі К.Волошина) і лише 
декому пощастило евакуюватися. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. 
Створений 26.04.1944 Одес. обл. 
трестом як Великодолинські мли- 
ни. Перейменовано на Овід. район- 
ний харчовий комбінат (15.05.1956), 
а потім на Овід. завод продовольчих 
товарів (11.02.1978). Випускав без- 
алкогольні напої, вино, оцет, олію, 
майонез, мінеральну воду. 19.04.1994 
реорганізований на ВАТ «Овід. завод 
продовольчих товарів». На орендо- 
ваних у нього площах (склади, цехи) 
фірма «Аккаржа» (дир. О.М. Бадера) 
випускала деякі продовольчі товари 
(найбільше майонез та оцет), а також 
розфасовувала крупи, олію тощо. Лік- 
відована 06.04.2004. - 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЗАГІН - 
остання група частин Білої армії, 
що під тиском більшовиків пішла з 
Одеси. В ніч з 06 на 07.02.1920 вій- 
ськові і біженці, які не потрапили 
на судна, вирушили під командою 
полк. О.А. Стесселя з порту на 
Овідіополь (через Великий Фон- 
тан, Люстдорф 1 Грослібенталь,). 
В авангарді був автомобільний 
загін із панцирником «Росія», до 
колони приєдналися невеликі ко- 
манди комендантів районів Одеси 
(полк. Новицький і Москвін), зве- 
дені роти «Священного обов'язку» 
(В.В. Шульгін) та «Відродження 
Росії» (проф. Одинець). Військових 
супроводжувала п'ятикілометрова 
валка возів з біженцями та їхнім 
майном. Тут були учениці й викла- 
дачі Одес. жіночого ін-ту 1 Одес. 
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кадетський корпус (близько 400 
осіб) з викладачами на чолі з полк. 
В.А. Бернацьким. Тим, хто не за- 
тримався у Грослібенталі ії рушив 
до Тирасполя, вдалося наздогнати 
частини ген. Бредова (див. Бредів- 
ский похід). Взявши Одесу, кавб- 
ригада Г. Котовського наздогнала 
противника біля Великого Дальни- 
ка і стала з ним до бою біля Мико- 
лаївки (Фрейденталя, суч. Мирне). 
09.02 колона О.Стесселя прибула 
до Овідіополя, де до неї приєдна- 
лися 2 1 3 роти І ПД (ген.-лейт. Ва- 
сильєв) з 4 гарматами, два ескадро- 
ни 8 гусарського Лубенського пол- 
ку (60-30 шабель, полк. Ієропес) і 
рота гв. саперного б-ну (кап. По- 
морський), що відбилися від групи 
ген. Бредова. Отже зібралося мало 
не 10 тис. осіб. Виставивши засло- 
ни, керівництво домовилось про 
перехід до Румунії кригою Дністр. 
лиману. Вранці 10.02 з Овідіополя 
до Аккермана рушила перша коло- 
на кадетів 1 біженців (майже 2 тис. 
чол.). За 500-600 метрів од берега 
румуни відкрили артилерійський 
вогонь. Половина біженців повер- 
нула назад, а поранені й убиті ли- 
шилися лежати на кризі. Висланих 
з Овідіополя під прапором Черво- 
ного Хреста санітарів із саньми 
румуни теж обстріляли. Поки то- 
чилися перемовини, румуни 11.02 
вигнали на лівий берег роззброє- 
них вояків петлюрівського отамана 
І. Струка, розбитих перед цим під 
Маяками. Нарешті, після митного і 
паспортного контролю посеред за- 
мерзлого лиману, румуни пропус- 
тили на свій бік лише молодших 
кадетів 1 тих, хто мав паспорти іно- 
земних держав. Всіх інших пообі- 
цяли пропустити наступного дня, 
але на ранок румуни вигнали вже 
прийнятих кадетів. На цю пору в 

Маяках почалося повстання, на 

придушення якого рушили панцир- 
ник і лейб-гвардії 4 СП (полк. фон 
Енден). Невдовзі в околицях ОВІДІ- 
ополя з'явилися роз'їзди більшо- 
виків. Обов'язки коменданта міста 
виконував полк. Г.О. Тавастшерн, 
який очолив його охорону. Ситуа- 
ція загострилася після арешту 1 без- 
підставного розстрілу 4 місцевих 
мешканців. У зв'язку з відмовою 
Румунії прийняти російські части- 
ни і біженців, на військовій нараді 
керівником групи обрали полк. О. 
Стесселя і вирішили пробиватися 
услід за ген. Бредовим, не знаючи 
про те, що 12.02 котовці захопили 
Тирасполь. Овідіополь залишили 
того дня в авангарді із загоном О. 
Стесселя. Замикала колону група 
ген. Васильєва, до якої приєднали- 
ся 1 та3 рої старших кадетів. Решта 
кадетів молодших класів (12-13 ро- 
ків) на чолі з полк. В.А.Бернацьким 
повернулася до Одеси, де була роз- 
зброєна. Увечері під Біляївкою ко- 
лону обстріляли місцеві партизани, 
а біля Градениць пропав начштабу 
полковник М.П. Мамонтов (по- 
трапив у полон до червоних). На 
третій день загін вийшов до кол. 
Кандель (частина суч. с.Лиманське 
Роздільн. р-ну), де 15.02 став до 
бою з б-ном котовців (ком. комісар 
Ф.Я. Левензон). Відбивши наступ, 
білі потрапили під вогонь артиле- 
рії ї прибулих кавалеристів (група 
Васильєва втратила майже 400 бій- 
ців). Та мали втрати 1 більшовики: 
на землях кол. Зальц (інша частина 
с.Лиманське) поліг комісар кавбри- 
гади В.С. Христофоров. Після цьо- 
го вночі колона рушила через Дніс- 
тер біля с.Раскайці, але її обстрі- 
ляли румуни. Два дні поневірянь 
у плавнях закінчилися для Овід. 
загону трагічно. Незначній частині 
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пощастило перебратися на правий 
берег Дністра (127 осіб відправи- 
ли до Аккермана), майже 15 чоло- 
вік вкоротили собі віку, серед них 
ком. З Вознесенського уланського 
полку, полк. барон Майдель і нач. 
дивізії ген. Васильєв, інші потра- 
пили в полон 17 1 18.02.1920. Сам 
О.Стессель разом з дружиною і 20 
обмороженими перейшов кордон 
вище Раскайців. Усіх етапували до 
табору в Тульчі. - 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ «МІЖ- 
КОЛГОСПБУД» -- будівельне 
під-во (з 1993 ВАТ «Овідіоп. аг- 
робуд»). У 1957 при Овід. райви- 
конкомі на кошти пайових внесків 
к-пів району створено міжколгосп- 
не будівельне об'єднання (МБО). 
До нього ввійшли два під-ва: Овід. 

міжколгоспбуд (МКБ) 1 Овід. між- 
колгоспшляхбуд (МКШБ). Перше 
виконувало багаторічну програму 
розбудови сіл та розвитку с.-г. ви- 
робництва в районі. Його фондами 
були: цегельний завод (3 млн. штук 
цегли на рік) і цех для виготовлення 
цвяхів, метал. сітки, очеретяних ма- 
тів; столярний цех (22 верстати і 2 
пилорами); три розчинно-бетонних 
вузли; автопарк (585 одиниць) і 
тракторний парк (22 одиниці); ме- 
ханічні майстерні зі зварювальним 
і токарним відділами; автозаправна 
станція 1 склад ПММ; котельня на 

рідкому паливі; складські примі- 
щення; база відпочинку в Грибівці 
(60 місць); житло для працівників, 
адмінприміщення з актовою залою 
(250 місць), їдальнею (50 місць); 
склади тощо. Охоплював 8 діль- 
ниць, працювало більше як 400 осіб 
(42 інженери 1 техніки). Пік діяль- 
ності припадає на кінець 1980-х, 
коли МКБ виконував щороку буді- 
вельних робіт на 1,8-2,2 млн. руб. 
До реорганізації підп-во спорудило 

в р-ні: ферми для ВРХ з усією тех- 
нол. структурою виробництва на 
10200 голів; свиноферми на 8600 
голів; птахофабрику в Калаглії та 
провело реконструкцію Овід. від- 
ділку Одес. птахофабрики; гармани 
і складські приміщення на 18500 т 
зерна; кормоцехи в кожному к-пі; 
контори й адмінприміщення на 350 
робочих місць; приміщення БК на 
4800 місць; школи Й дитячі садки, 

житлові будинки й гуртожитки в 
селах; приміщення ФАП та мед. 
амбулаторій, ЦРЛ і райполікліні- 
ки в Овідіополі та багато їн. Не 
цурався буд-ва житла. Протягом 
1971-1934 здав в експлуатацію 53 
повногабаритних 1 56 малосімей- 
них квартир, а також 2 гуртожитки 
(150 місць). Посідав перші місця в 
соц. змаганні, виборював перехідні 
червоні прапори. Директори: А.Г. 
Нижегородцев (1955-1959), Д.К. 
Стоянов (до 1976), С.І. Соручан 
(1977-1984), В.Н. Мартинець, М.П. 
Зінченко, С.В. Хроменков (з 1998). 
Кращі працівники: І.П. Маклаков, 
А.В. Маклакова, В.М. Концевичен- 

ко, О.М. Вишневський, брати А.Ї., 

О.Ї. 1 В.І. Чебаненки, В.С. Кротен- 
ко, І.І. Дубіна, М.А. Дмитренко, 

Л.Д. Дубіна, П.П. Миготін, В.С. 
Слонський, В.О. Лисенко, Є.С. Ко- 

гуч, В.П. Стоянов, Л.В. Титомир. 
А.Н. Ізотов, З.М. Онищенко, С.І. 

Грінберг та ін. М 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ «МІЖ- 
КОЛГОСПШЛЯХБУД» - буді- 
вельне шляхове під-тво. Створене 
у 1957 (див. Овід. Міжколгосп- 
буд). Виконувало програму спо- 
рудження доріг у районі. Основні 
фонди на кінець 1980-х: тран- 

спортна дільниця (понад 50 оди- 
ниць техніки та відділ гол. меха- 
ніка), механічні майстерні, автоза- 
правна станція та склад ПММ; ко- 
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тельня, під'їздна залізнична колія 

(2,4 км), підвищена залізнична ко- 
лія для розвантаження 11 вагонів, 
асфальтовий з-д (180 т за зміну), 
бетонозмішувальний вузол (250 т 
цементобетону за зміну), буд-на 
лабораторія; полігон для виготов- 
лення кам'яних бордюрів, фунда- 
ментних і стінових блоків, кар'єр 
жорстви, екскаватор та бульдозер, 
житловий фонд (29 квартир), скла- 
ди; адмінбудинок з актовою залою 
(100 місць) та їн. В зв'язку з тим, 
що МКИІБ виконував роботи і в 
інших р-нах обл., 1986 його пере- 
йменовано на Овід. механізовану 
шляхову колону (ПМШК). Скла- 
далася з 3 дільниць, виконувала 
щороку робіт на 2-2,2 млн. руб. 
Кількість працівників понад 100 
осіб. З них 20 інженерів 1 техніків. 
З 1996 - ТОВ «Овід. агрошляхбуд». 
До 1995 побудовано: асфальтових 
автодоріг 280 км; цементобетонних 
автодоріг 46 км; міжсільських жор- 
ствяних доріг 50 км; упорядковано 
ферми, гармани, гаражі - понад 100 
тис. кв.м; житлового фонду, шкіл, 
дитсадків, адмінспоруд - 45 тис. 
кв.м, тощо. Розв'язувало соціальні 
проблеми, будувало житло для пра- 
цівників (23 повногабаритних та 6 
малосімейних квартир). Займало 
провідні позиції серед підп-в трес- 
ту Одес. Облміжколгоспшляхбуд, 

не раз виборювало перехідні чер- 
воні прапори. Директори: Л.С. Дю- 
карев (1964-1973), О.П. Продаєвич 
(до 1982), В.Н. Мартинець, В.І. Ду- 
ков, С.І. Соручан (1986-1998), О.Я. 
Резой. Кращі працівники: О.А. Ши- 
лінговський, І.С. Ковальчук, А.С. 

Гончарко, Л.В. Ільченко, М.Х. Не- 
дін, М.І. Вишневський, В.П. Ткач, 

А.М. Вовченко, М.В. Городецький, 

В.Є. Ткач, О.В. Прибилова, В.І. 

Звєревич та ін. 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ (Аджи- 
дерський) ПОРТ. Затока Дні- 
стровського лиману біля Аджиде- 
ра правила за порт ще за турецьких 
часів. На березі були склади, пере- 
важно для зберігання збіжжя. За 
проектами Ф.П. де Волана, з 1791 
тут мали влаштувати порт 1 адмі- 
ралтейство для флотилії човнів 

Чорномор. козацького війська, 
поглибивши підходи 1 саму гавань. 

Коли ж чорном. козаків переселено 
на Кубань (1792-1793), на Дністр. 
лимані мала базуватися ескадра з 
30-40 невеликих човнів, на зразок 
козацьких, під захистом Аджидер- 
ської фортеці. У квітні 1794 О. Су- 
воров особисто перевірив стан буд- 
ва «Овід. порту, казарм, порохових 
складів 1 передових споруд для за- 
хисту рейду». Облаштування порту 
закінчили на середину 1795. Иого 
складовою, конче потрібною для 
імпортної торгівлі, став карантин. 
Комплекс його будівель обведений 
муром, стояв на березі лиману в 
самому гирлі балки, поруч з ниж- 
ньою пристанню. Він складався з 
корпусів для купців, що прибували 
з-за кордону, та 2 складів імпорт- 
них товарів. Обіч карантину були 
матроські казарми. Ком. Чорномор. 
гребним флотом 1 нач. Одес. порту 
П. Пустошкін 13.01.1797 вказав, 
що при Овід. порті були катер, 8 
лансонів (одно-двощоглових тран- 
спортних судна), 4 скампавеї (вій- 
ськові галери) і 5 роз'їзних човнів. 
Ще І795 імп. Катерина П двома 
указами наказала графу П.Зубову 
створити соляні і хлібні магази- 
ни (склади) в Одесі й Овідіополі. 
Для їх поповнення сіль привозили 
морським шляхом не тільки з Кри- 
му, а й із-за кордону. Бесарабську 
сіль з Аккермана постачали сюди 
човнами грецькі й молдавські куп- 
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1799 свідком перевезення солі 
човнами через Дністр. лиман став 
П. Сумароков. Тоді турецькі куп- 
ці не мали права сходити на берег, 
тому торгували з човнів під на- 
глядом приставів. Од негоди хова- 

лись у приміщенні, зведеному на 
палях над водами лиману. Другим 
напрямком торгівлі порту були Га- 
личина й Поділля, звідки надходи- 

ла деревина як плотами, так і на 

спеціальних плоскодонних суднах. 
Однак у 1827 з Овід. порту майже 
всі 216 каботажних суден вируши- 
ли до Аккермана, що засвідчило 

переважання саме соляної торгів- 
лі. Протягом 1333-1850 через Овід. 
порт пройшло майже 35 млн. пудів 
бесарабської солі. Більша частина 
перевезень припадає на роки піс- 
ля 1340, коли відкрилась Дністр. 
пароплавна переправа. Спочатку 
до короткого пірсу в порту могли 
підходити лише човни 1 баржі, а не 

пароплави (див. «граф Воронцов» 

і «Дністер»), як це описав Ю.І. 
Крашевський (1343). Та невдовзі 
постав довгий кам'яно-насипний 
пірс, що змінило ситуацію. Крім 
штатних суден пароплавної пере- 

прави, до нього почали підходити 

пароплави 1 буксири з баржами, які 
йшли з Чорного моря до Маяків, а 

за великої води - до Бендер (карти 
26). На 1371 від Рос. тов-ва паро- 
плавства та торгівлі тут курсува- 
ли: колісні буксири (пароплави) із 
баржами «Батюшка», «Бабушка», 
«Браток», «Дєдушка», «Сестриця», 
«Тітка»; парові баржі «Воробей», 
«Гусь»» «Індюк», «Кречет»; «Кор- 
шун»» «Лебідь», «Ястреб» та ін., а 
також пароплав-буксир «Муравей» 
(власник полк. Починський). 
«ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ», 
госп - див. «Україна», колгосп. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН - 
адміністративно-територіальна 
одиниця Одеської обл. Центр - се- 
лище Овідіополь. Розташований 
між Дністр. лиманом 1 Чорним 
морем. До району входять 22 села: 
Балка, Барабой, Багатирівка, Гри- 
бівка, Дальник, Доброолександрів- 
ка, Йосипівка, Калаглія, Кароліно- 

Бугаз, Ленінталь, Мар'янівка, Мізи- 

кевича, Молодіжне, Надлиманське, 
Миколаївка, Нова Долина, Ново- 

градківка, Петродолинське, При- 
лиманське, Роксолани, Санжійка, 

Сухий Лиман; 4 селища: Авангард 
(1995), Великодолинське (1957), 
Овідіополь (1970) 1 Таїрове (1982). 
Всі населені пункти об'єднані в 4 
селищних 1 16 сільських рад. Меш- 
канців - 52795 (1989), 60274 (2001). 
Район створений з Арнаут., Грослі- 
бентал., Калагл., Роксолан. волос- 
тей та самого Овідіополя з хуторами 
(Овід. волость) в межах Одес. окру- 
гу згідно з рішенням ВЦВК й уряду 
УРСР від 07.03.1923. На початок 
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1924 мав площу 572,1 кв.км, 5422 
двори, 26203 мешканців. Включав 

міську (Овідіополь - 5546 осіб) 1 9 
сільських рад. Це (з населенняму: 
Барабойська (с. Барабой - 525, хх. 
Дальницькі - 329, х. Грибівка - 64, 
х. Багатирівка - 66), Калаглійська 
(сс. Калаглія і Калаглійська Коса - 
3690), Роксоланівська (с. Роксола- 
ни - 1793, х. Кароліно-Бугаз - 31Ї, 

х. Терновий - 30), Нейбурзька (сс. 
Нейбург - 343 1 Олександергільф - 
1079), Санжійська (хх. Санжійка - 
517 1 Бугове - 407), Францфельд- 
ська (с. Францфельд - 700), Иозеф- 
стальська (сс. Йозефсталь - 1341 
і Марієнталь - 1216), Клейнлібен- 
тальська (сс. Клейнлібенталь -- 
2206 1 Арнаутське - 1445), Грос- 
лібентальська (с. Грослібенталь - 
3800). Село Петерсталь (входило 
до Червоно-Повстанського, нині 
Біляїв. р-ну). Овід. район скасо- 
вувано двічі: 1930 він увійшов до 
Одес. міськради (поновлений 1939; 
до нього увійшли населені пункти 
скасованого Спартаківськогор-ну, 
крім Фрейденталя) 1 1962 (поновл. 
1966, увійшли населені пункти Су- 
холиман. сільради разом із сс. Су- 
хий Лиман, Бурлача Балка 1 При- 
лиманське). У другій пол. ХХ ст. 
від р-ну відійшли землі на користь 
Іллічівська: 1951 передано 500 га 
земель із с. Іллічівка, а 1977 - землі 

Олександр. сільради разом із сел. 
Олександрівка, с.Малодолинське 
1 с(Бурлача Балка. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН- 
НИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВ- 
ЧИЙ МУЗЕЙ. Створений у 1980 
з ініціативи І.Ф. Баринової (дир. 
до 2005). Має 4041 експонат, з них 
оригінальних 625. Теми експозицій: 
«Археологія Овід. р-ну», «Період 
революції та громадянської війни», 
«Роки ВВВ», «Шслявоєнний пері- 

од відбудови», «Пам'яті В.І. Дуко- 
ва», «Забуттю не підлягає», «Укра- 
їнська світлиця», «Тчев - місто- 
побратим», «Герої Крут», «Мій 
Кобзар». Провадить дослідження, 
поповнює фонди завдяки пошуко- 
вим експедиціям, чимало зусиль 
докладає до освітньо-виховної ро- 
боти серед учнівської молоді і на- 
селення. В 1982 присвоєно звання 
«народний музей». Дир. С.А. Ка- 
трук (з 2005). 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН- 
НИЙ СУД - державний орган, що 
чинить правосуддя у формі роз- 
гляду 1 розв'язання кримінальних, 
адміністративних, цивільних справ 
тощо. В Овідіополі діє з 1963. За 
роки існування спочатку працював 
один суддя, із 1981 - двоє суддів, з 

1993 - троє. Станом на 2010 штат 
передбачає 8 посад суддів. З 1986 
суддею 1 гол. райсуду єВ.М.Курочка 
(нар. 14.01.1954, Селище Літин. 
р-ну Вінниц. обл.) По закінченні 
Харків. юрид. ін-ту (1979), працю- 
вав слідчим в органах МВС Украї- 
ни, адвокатом Одес. обл. колегії. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ СИРІТ- 
СЬКИЙ СУД - установа, що ві- 
дала опікунськими й сирітськими 
справами осіб міських станів. Спо- 
чатку діяла від Міського магістрату, 
а після введення судових статутів 
(1864) - при окружних судах. На 
1901 голова сирітського суду міща- 
нин І.М. Артемов, члени - купець 
О.О. Гунькін 1 міщанин І.І. Баранов; 
на 1911 гол. - М.І. Савельєв (він ще 
й міський голова). Діяв до 1917. 
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ СКАРБ. 
Скарб срібних монет, знайдений в 
Овідіополі. З 2003 зберігається в 
Одес. археол. музеї НАН України. 
Налічує 1575 срібних монет пере- 
важно Рос. імп. 1324-1916 (крім 
того, є по одній монеті Англії 1912, 
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Румунії 1914, Туреччини і Польщі 
1835). Номінали: 5 коп., 10 коп., 

І5 коп., 20 коп., 50 коп., І рубль. 
Тезаврація скарбу датується кін. 
липня - поч. серпня 1919. Найві- 
рогідніше належав учасникові по- 
встання 1919. Вивчали скаро І.М. 
Шкляєв (доц. іст. ф-ту ОНУ ім. 
Мечникова) й І.В. Корпусова (пра- 
цівник Одес. археол. музею). 1897 
В.І. Гошкевич переказав чутку про 
скарб, нібито закопаний у балці по- 
близу Овідіополя. Були перекази й 
про скарб, закопаний на найближ- 
чій горі, до якого нібито провадив 
підземний хід з криниці. 
ОВІДІОПОЛЯ ПРОМИСЛОВО- 
ТОРГОВЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ кін- 
ця ХІХ - поч. ХХ ст. На 1894 про- 
мисловість міста складалася з 19 
вітряних млинів (сума виробництва 
на рік 1500 руб.) 1 2 гончарних під- 
ств (200 руб.). 1896 було 37 під-ств 
(21,6 тис. руб.): паровий (1200 руб.) 
1117 вітряних (10 тис. руб.) млинів, 2 
цегельні заводи (400 руб.), гончар- 
ний цех (300 руб.) і цех розливання 
мінеральних вод; майстерні - 13 
ковальських (8,4 тис. руб.), столяр- 
на (300 руб.), колісна (300 руб.), 
бондарна (200 руб.). Крім того, ді- 
яли 112 закладів, серед них: гурто- 
ві склади для збіжжя, спирту, пива, 
дерева, 47 лавок (із них 23 бакалій- 
них), 7 мануфактур, галантерейні, 
5 продовольчих, 12 торговельних, 6 
винних погребів і щоденний ринок 
(див. Ярмарка). На 1912: аптека - 
від Земської управи; аптекарський 
магазин - М. Мощинський; міський 

громадський банк - І. Шаповален- 
ко; земська пошта - М. Артемова; 
бакалія - Є. Бровченко, Т. Булга- 
кова, А. Бєлкіна, Ф.К. Волокитен- 

ко, В. Волинський, А. Гидерим, Г. 

Грайдер, Д.Ф. Дегтяренко, К.В. 
Дегтяренко, Є. Заболотна 1 Евджія 

Мірза, Є. Ігнатенко, Р. Красюк, І. 

Ляшенко, Е.М. Малкіна, П.Д. Руд- 

нєва, Є.М. Марченко, В. Мощин- 
ський, Д. Назарова, А.Г. Павликов- 

ська, Б.І. Шпігельм, Л.А. Рабино- 

вич, Є. Романченко, К. Солоникова, 

М. Симаков, П. Скутаренко, В. Со- 
ловйов, Ф. Хоменко, З. Шпитален- 

ко, Е. Якуб 1 М. Рейза; мануфакту- 
ра і галантерея: Л.Л. Гелер, Абрам 
1 Етна Рабинович, Г.А. Рабинович, 

О.И. Гунькін, Ф.К. Шикунов, А.М. 
Малкін, Х.Х. Чаплик, М. Дорфман; 

мукомельні млини: П.Є. Білоцицен- 
ко, Є.П. Білоциценко, Іван 1 Сергій 

Денисови, І.Є. Мандра, Ф.К. Недін, 

М.І. Нецеля, А. Ростов, М.М. Смок- 

вина, І.П. Суручан, А.Ф. Чебан, И. І. 
Анчел; овес і полова: Д.І. Вайсман, 

Г.І. Ворцель; борошно і кормові про- 
дукти: И. Анчел, торг. дім А. Асва- 
дуров 1 сини, М.Я. Могилевський, 
І.А. Рабинович; склади зерна: Х. 
Анчел, Р. Беренбой, Г. Ворцель, С. 
Гордіон, М. Златман, Шая 1 Шльома 

Мативецькі, І. Рабинович, І. Якуб; 

хлібобулочні: Р.Й. Грабойс, Х.Ю. 
Фельдман, Ісмаїл Хомаїл-Огли; ба- 

калія хлібна: Х.Б. Баренбой, П.І. Ба- 
ринов, П.І. Бродська, Д.Г. Ворцель, 
В.Г. Гершкович, Ш.Г. Гершкович, 
Х.Й. Гордіон, А.Л. Закута, П.М. За- 
порожченко, Мунш 1 Іза Златман, 
Л.Х. Лернер, Ш.Ш. Мативецький, 
Х.М. Молдавська, А.П. Недін, І.П. 

Одинцов, К.К. Чернюк; бублики: 
Ф. Хоменко; зельтерська вода і со- 
лодощі: Я. Ворцель, И. Вайсман, Ф. 

Вдовін, Р. Латман, 3. Неєр, Ц. Неєр, 

Е. Шварцман; деревина: Б.Г. Спек- 
тор, Іта 1 Давид Шехтер; м'ясо: М. 
Власова, А. Гутта, В. Лернер, А. 
Логвиненко, М. Сідельник, Г. Ча- 

баненко; молочні ферми і молочни- 
карі: ШІ. Бродський, М. Кушко, Я. 
Меєрович; продаж посуду: Х. Ка- 
пельников; ковальська майстерня: 
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ГА. Делінський; кравечня: К.М. 
Гребениченко (Грибиниченко), 
Л.Б. Табаков; шевські майстерні 
(чоботарі): Д.Г. Вахонін, М.Ф. Ро- 
гожинська, Д.Г. Астрахович; шкі- 

ряні вироби: Е. Рабинович, Л.А. 
Рабинович; взуття: І. Можаєв; ба- 

калія рибна: Д. Лазаренко; рибний 
промисел: Я. Цуркан; квас: П. Тер- 
новий; чайні: Х.М. Вайсмант, М.Г. 

Гайдашенко, Ц.М. Неєр, С. Перель; 
трактири: Д.І. Власов, К.І. Та- 
ран; винні погреби: І.І. Григораш, 
Н. Логвинова, Н.Л. Волинська, 

Ф.М. Остроущенко, В.П. Станчен- 
ко, Ц.Н. Станченко, М. Рабинович; 

пивні: акціонерне тов-во пивних за- 
кладів Ф. Енні і К?, І. Баринов, М. 
Гриневич (х.Барабой), М.Л. Кемпе 
(пивні на хх.Барабой і Дальницько- 
му, вул. Дворянській, а також лавки 
на Скурті 1 в будинку Стецюкової), 
В.Г. Руда-Стецюра. 
ОВІДІЯ ГРОБНИЦЯ - умовна 
назва давньогрецького поховання, 
що його сучасні археологи датують 
не пізніше ГУ ст. до н. е. Знайдена 
у 1793-1794 (разом з іншими моги- 
лами) на березі Дністр. лиману під 
час копання рову на буд-ві Аджи- 
дерської фортеці. Глибина похо- 
вання становила 10 футів (304,8 
см). Окремі автори ХУМПІ-ХІХ ст. 
помилково вважали, що це моги- 
ла римського поета Овідія. На цій 
версії наполягали ще й тому, що ли- 
ман мав молдавську назву - Відове, 

Овідулуй (див. В.І. Григорович). 
Малюнки Ф.П. де Волана, подали 

П.С. Паллас 1 М. Гатрі. Гробниця 
у формі скрині складалась з 5 вап- 
някових плит. В ній були людський 
кістяк, вугілля, розбита лампа кіль- 
ка великих амфор. Поруч, в іншій 
могилі, знайшли теракотову голів- 
ку «гарної жінки» (висота 3 дюй- 
ми - 7,62 см) з грецьким профілем і 

Голова жінки за 

П. Палласом 

ПР « 

| 

Вигляд могили за М.Гатрі 

зачіскою богині Діани (волосся за- 
кручене двома вузлами у формі пів- 
місяця). П.С. Паллас припустив, що 
це бюст домашньої богині-пенати, 

похованої разом з померлим. Деякі 
вбачали у теракоті Юлію Молодшу 
(Віпсанія Юлія Агрипіна, пом. 23 
р.н.е.) - онучку римського імп. Дв- 
густа від його доньки Юлії Старшої, 
з якою пов'язували долю засланого 
Овідія. На малюнку М. Гатрі по- 
значені: а) амфори приставлені до 
могили, Б) глиняна лампа, с) попіл 
і кістяк людини, 4) кам'яна скриня 
із плит на 2,5 квадратні фути і за- 
втовшки 4 дюйми. 
ОВІДОВК (Відове) ОЗЕРО - 
назва Дністровського лиману в 
ХУІ-ХУПІ ст. Уперше з'явилася, 
мабуть, у «Хроніці польській» 
М.Бєльського (1495-1595) 1551, 
виданій у 1597. Він повідомив, що 
1516 «козаки... ходили походом 
під турецьке місто Білгород і за- 
хопили там чимало коней, рогатої 

худоби та овець, але на зворотно- 
му шляху їх наздогнали татари і 
турки біля озера Овідового». При- 
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близно того самого часу сталася 
сутичка з татарами старости міс- 
та Бара Б. Претвича, про яку він 
пізніше згадував: «На те місце я 
тоді йшов цілу ніч і знайшов їх 
над Відовим, у верхів'ях Берим- 
бою...». С.Сарницький 1585 на- 
писав: «Озеро Овідія розташова- 
не поміж Гіпанісом |Півд. Бугі і 
Тирасом |Дністер|, але ближче до 
Тирасу». Далі автор подає легенду 
про походження назви озера від 
римського поета Овідія: «Озеро 
в Бесарабії відоме головним чи- 

ном своєю назвою, оскільки біля 

нього, як розповідають, мешкав 
відомий римський поет». Автор 
«Опису Молдавії» Д. Кантемир 

(1673-1723) розповів, що це озеро 
називають Лакул Овідулуй. Таку 
саму назву подавали нім. геораф 
І. Тунманн, П.С. Паллас та ін. 
Однак, підкреслює автор «Опису 
Очаківської землі» ( 1794) А.К. Ме- 
йер, Лакул Овідулуй молдавською 
означає «овече озеро». Виникла 
назва з того, що «татари приганя- 
ли свої отари до лиману на водо- 
пій, тут їх і мили». Озеро Відове, 
Овідова, Овідове позначалось на 

багатьох картах ХУП-ХМПІ ст., з 
яких найпізніші: карта Дністр. ли- 
ману Ф.П. де Волана 1791 1 «Ги- 
дрографическая карта северньгюм 
берегам Черного моря...» 1795 
(карти 2, 4-4а, 96, ІЗа). 
п В Григорій Пет- 

ши рович (22.01. 
-| 1931, Октябр- 

го р-ну Горь- 
| ків. обл. -- 
05.03.2010, 
Таїрове)--вче- 
ний-винороб, 
канд. с-г. н. 
(1966). Закін- 

чив с.-г. тех-м (1953), Москов. с.-г. 
академію ім. Тімірязєва (1957), спе- 
ціалізувався на виноробстві в ін-ті 
агротехнологій ім.Балческу (1960, 
Румунія). Трудовий шлях почав 
у Волго-Донському пароплавстві 
(1945-1948). Після навчання був 
наук. працівником, зав. відділом 
виноробства ІВІВ ім.Таїрова (1960- 
1979, див. Таїрова інститут), до- 
центом кафедри Одес. ін-ту народ. 
госп-ва (1979-1987). З 1987 - зав. 
відділом виноробства, стар. наук. 
працівник ІВІВ ім.Таїрова. Роз- 
робляв технології виробництва 
вина. Автор 77 наук. та наук- 
метод. праць, п'яти монографій, 
мав 32 патенти на нові марки вин і 
бальзамів. Учасник міжнар. з'їздів 
виноробів, відзначений  золоти- 
ми й срібними медалями міжнар. 
конкурсів та виставок. Нагородж. 
медалями та почесною грамотою 
Кабміну України (2005). 
ОГОЦЬКА Марія Григорівна 

( на р . 
21:03.1939; 
Маньківці 
Бар. р-ну Ві- 
нниц. обл.) - 
передова  до- 
ярка. Прибув- 
ши 1961 до 
Овідіополя, 30 

років працю- 
вала дояркою 

в к-пі «Слава», який згодом увій- 
шов до складу к-пу ім. Дзержин- 
ського. Щодня надоювала по 16-17 
кг молока, а щороку - по 4 тис. кг з 
кожної корови. За високі виробни- 
чі показники не раз набувала зван- 
ня «Переможець соц. змагання». 
На її честь кілька разів підіймали 
Прапор трудової слави к-пу 1 вру- 
чали перехідний червоний вимпел. 
Нагородж. орденами Трудового 
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Червоного прапора (1971) 1 Лені- 
на (1976), бронзовими та срібними 
медалями ВДНГ СРСР, почесними 

грамотами. 
ОДЕСЬКА НАСТУПАЛЬНА 
ОПЕРАЦІЯ. Військово-стратегіч- 
на операція військ ПНІ Укр. фронту 
(ком. ген. армії Р.Я.Малиновський), 
проведена 26.03-14.04.1944, щоб 

розбити 6 німецьку 1 3 румунську 
групи армій «А» (з 05.04 «Південна 
Україна», ком. Е. Клейст, а з 01.04 

ген.-полк. Ф.Шернер) і визволи- 
ти Одесу. Почалася в ніч на 27.03, 
коли 57, 37, 46 1 8 гв. армії поча- 

ли розширення раніше захоплених 
плацдармів на правому березі р.Пд. 
Бугу. На кінець наступного дня 
плацдарм 57 137 армій сягнув 45 км 
уздовж фронту і 25 км углиб. Для 
розвитку успіху в напрямку Роз- 
дільної рушила кінно-механізована 

група ген. І. Плієва 1 23 танковий 
корпус. На лівому крилі в напрямку 
Миколаєва ударів завдавали 5 удар- 
на 1 25 армії (карти 44-46). Щоб 
відрізати шляхи відступу ворого- 
ві до Дністра, кінно-механізовану 
групу повернули від Роздільної на 
південь і вона вийшла до Дністра, а 
08.-09.04 група вже вела бої в р-ні 
Петерсталя, відбиваючи частини, 
що відступали з Одеси. Того самого 

дня 10 гв. КД полк. С.А. Шевчука 
заволоділа передмістям Єкурта і 
зав'язала бій за Овідіополь, а 3 гв. 

армія ген. В.І.Чуйкова також обі- 
йшла Одесу з заходу 1 вийшла до 
сіл Фрейденталь, Петерсталь, Ве- 
ликий Дальник. 9 130 КД разом із 5 
моторизованою бригадою (підполк. 
М.І. Зав'ялов) 1 4 танковим корпу- 
сом (ген. В.І. Жданов) прорвалися 
через Дальник 1 Татарку до Одеси. 
На правому березі р.Барабой (на 
північ від Овідіополя) в оточен- 
ня потрапила 10 гв. КД, яку 10.04 

атакували чисельно більші сили 
німців 30 арм. корп. 306 ПД 1 зму- 
сили відійти до Біляївки. Частини 

З гв. армії 1 КМГ, визволивши 10 
квітня Одесу, рушили до Дністр. 
лиману, 17 повітряна армія завда- 
ла ударів по переправах. На 14.04 
частини 3 гв. армії очистили лівий 
берег Дністр. лиману а9130КД- 
узбережжя Чорного моря. Населені 
пункти Овід. р-ну стали вільни- 
ми: 9 квітня - Петерсталь, Йозеф- 
сталь, Марієнталь, Ленінталь; 10 
квітня - Татарка, Сухий Лиман, 
Бурлача Балка, Люстдорф, Ней- 
бург, Олександергільф; 1 квітня - 
Грослібенталь, Клейнлібенталь; 12 
квітня - Калаглія 1 стан. Акаржа; 
ІЗ квітня - Барабой, Овідіополь, 
Олександрівка,  Іллічівка,  Сан- 

жійка, Томашове, Дальник, Нове 

Селище, Грибівка 1 стан. Барабой 
та Овідіополь; /4 квітня - Роксо- 

лани, Первомайськ, Крижанівка, 

Терновий, Кароліно-Бугаз 1 стан. 
Кароліно-Бугаз. 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА  ШКО- 
ЛА МАЙСТРІВ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА.  Підпорядко- 
вана Міністерству аграрної полі- 
тики України. Працює в сел. Ве- 
ликодолинське (вул. Семашко, 1). 
Сьогодні 11 викладачів-майстрів і 
викладачів-сумісників провадять 

курсове професійно-технічне про- 
фільне й індивідуальне (на курсах 
підвищення кваліфікації) навчання 
учнів шкіл Овід. р-ну, слухачів з 
Одес. і інших обл. України за спе- 
ціальностями: оператор  ветери- 
нарної обробки тварин, оператор 
штучного запліднення тварин |і 
птиці, кухар, кондитер, штукатур, 
лицювальник-плиточник,  плодо- 
овочівник. Заклад виник на базі 
школи, що існувала у Грослібента- 
лі з 1869 і навчала дівчаток домо- 
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водства. У 1920-х стала Акаржан- 
ською школою 1 готувала зоотех- 
ніків (молодших  ветфельдшерів, 
коноводів). З 1944 поновила свою 
діяльність як Акаржанська одно- 
річна школа рільництва. За період 
1945-1949 випустила 560 фахівців: 
рільників, виноградарів, агролі- 
сомеліораторів, рахівників. Мала 
навчально-дослідне господарство 
і земельну ділянку площею 227,5 
га. З 1954 учні мали гуртожиток на 
100 місць. У 1950-1960-х до школи 
приєднали Ізмаїльську С.-Г. шко- 
лу,  Миколаївсько-Новоросійську 
і Балтську с.-г. школи зооветка- 
дрів та Одес. школу майстрів- 
будівельників. У ті роки школа 
випустила 3000 фахівців: техніків- 
тваринників, молодших ветерина- 
рів, майстрів зрошувальних систем, 
майстрів-будівельників, пасічників 
і механізаторів. Після реорганізації 
навчальних закладів (1978) земель- 
на ділянка школи відійшла р-пу 
«Перемога», залишилася лише 
присадибна - 2,4 га. З 1992 поча- 

ла діяти як Одес. обл. однорічна 
школа майстрів с.-г. В той же час 
був відкритий навчальний пункт 
штучного осіменіння, де готували 
техніків штучного осіменіння, ве- 
теринарних санітарів та операто- 
рів ветеринарної обробки тварин. 
Школа тісно співпрацювала з ін.- 
том ім. Таїрова, Одес. селекційно- 
генетичним інститутом, с.г. і фер- 
мерськими під-вами Овід. р-ну, на 
базі яких слухачі школи проходили 
практику. З 2006 почалось також 
навчання за професіями: овочів- 
ник, садівник і виноградар. Було 
закладено сад, виноградник, збудо- 
вано теплицю. Рік по тому, за спри- 
яння Овід. РайВО, на базі школи 

впровадили профільне навчання 
учнів загальноосвітніх шкіл. Від- 

тоді підготувала близько 20000 
фахівців. Директори: М.Й. Сане- 
вич (1944-1950), Д.Н. Сивобород 
(до 1955), П.Є. Кушнір (до 1958), 
Ф.Є. Коломийченко (до 1979), М.О. 
Стращенко (до 1934), засл. зоотех- 
нік України А.Ф. Дзюба (до 2000), 
Н.М. Масна (до 2005), Г.Ф. Гаври- 
люк (до 2008; кавалер ордена «Знак 
Пошани»), М.Б. Дарієнко (з 2008). 
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - адмі- 
ністративно-територіальна одини- 
ця України. На півночі межує з Він- 
ницькою та Кіровоградською, на 
сході - з Миколаївською обл., на за- 

ході з Молдовою, на південному за- 

ході - з Румунією. В межах області: 
26 районів; 4 райони в містах (Оде- 
са); 1183 населених пунктів (1136 
сіл, 33 селища, 19 міст - 7 обл. 1 
12 районного підпорядкування); 
439 сільських рад. Площа області 
становить 5,5 Ус території Укра- 
їни. На 2001 населення - 2 млн. 
469 тис.: міського І млн. 625 тис. 
осіб (65,8 9), сільського - 344 тис. 
осіб (34,2 90). Проживають пред- 
ставники 133 національностей 1 на- 
родностей. Кількісно переважають 
українці - 1542,3 тис. (62,890 від 
загальної). Річкова мережа області 
належить до басейнів Дунаю, Дні- 
стра, Півд. Бугу; Чорного моря. 
Один з важливих регіонів України 
щодо розвитку інтенсивного сіль- 
ськогосподарського виробництва, 
машинобудування, легкої 1 хімічної 
промисловості, морегосподарсько- 
го комплексу, транспорту, тощо. Є 
головним морським зовнішньотор- 
говельним виходом країни у Європу 
1 Малу Азію. Одеська обл. створена 
у складі УРСР 27.02.1932, згідно з 
Постановою ГУ позачергової сесії 
ВЦВК від 09.02.1932. Спочатку 

складалася з 4 міст 1 26 районів, у 
тім числі Одеської міськради (охо- 
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плювала частину населених пунк- 
тів сучасного Овід. р-ну, скасова- 
ного 1930) та Спартаківський р-н. 
Остаточно сформувалась у 1969. 
ОДЕСЬКЕ КГРАДОНАЧАЛЬ- 
СТВО - адміністративна одиниця 
Одес. повіту Херсон. губ., що скла- 
далася з м.Одеси та його передмість 
1 Дальницької дільниці (в тому чис- 
лі сс.Великий Дальник, Татарка, 
Сухий Лиман, Бурлача Балка). Іс- 
нувала протягом 27.01.1803 - 1917. 
Керував усім цим градоначальник 
на правах губ-ра. 
ОДЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- 
ДАРСТВО - державне підприєм- 
ство, що ставить собі за мету ство- 
рити зелений оазис навколо Одеси 
на землях 3-х приміських р-нів. На- 
лічує 128 працівників, з них близько 
50 - представники Державної лісо- 
вої охорони. До 2006 контора ліс- 
госпу була в Одесі, а потім у Вели- 
кодолинському в реконструйованій 
будівлі. Керівник - Заслужений лі- 
сівник України В.В. Піть, головний 
лісничий - Почесний лісівник Укра- 
їни А.І. Храпенко. Діє з 02.05.1944 
(4 лісництва в Одес. і 1 в Микол. 
обл.). На 1957 під-во висадило на 
території Овід. р-ну сотні кв.км по- 
лезахисних лісосмуг. Лісовий масив 
«Дальницький ліс» виник у р-ні 
1959 на землях колишнього вій- 
ськового полігону. Першим лісівни- 
ком Великодол. лісництва став М.І. 
Леонов, потім були Ю.А. Духниць- 
кий, М.Т. Шкурко, В.Г. Переверзев. 
Невдовзі ліс набув статусу ботаніч- 
ного заказника загальнодержавного 
значення. За роки роботи госп-ва 
лісистість Овід. району зросла з 2,2 
до 3,496. Одеський лісгосп є одним 

з найстабільніших серед 10 лісгос- 
пів Одещини. 12 робітників працю- 
ють у ньому по 30 років 1 більше. 
Серед них інженер Н.Г. Шитикова, 

лісничі Л.Г. Гізатулліна й Л.В. Ле- 
урда, майстри лісу М.Д. Довгань 1 
О.С. Ніжинська, трактористи М.А. 
Котенко й О.Т. Голтуренко. «Патрі- 
архом» Великодол. лісництва є А.О. 
Грабовий, нагороджений медаллю 

«За трудову звитягу». Сьогодні його 
справу провадить син Сергій. Май- 
же не маючи лісозаготівель, коштом 

вирощування садивного матеріалу 
(в тому числі декоративного) та ін- 
ших послуг лісгосп здобуває понад 
1,5 млн. грн. на рік. На базі Велико- 
дол. лісництва і Великодол. школи- 
НВК розгорнуто роботу серед моло- 
ді. Функціонує шкільне лісництво, 

яке допомагає збирати насіння, до- 
глядати ліс, виготовляє шпаківні Й 
синичники. Керівники госп-ва: В.В. 
Заблоцький (1944-1945), В.І. Резник 
(1945-1953), О.І. Матросенко (1953- 
1956), кан. с.-г. н. С.Х. Гізатуллін 
(1959-1982), В.О. Верич (до 1995), 
В.В. Піть (1995-2002 1 з 2005). ., 
ОДЕСЬКИЙ ОБОРОННИЙ 
РАЙОН. Створений 19.08.1941 в 
ході оборони Одеси, підпорядкова- 
ний військовій раді ЧФ. Команду- 
ючим ООР призначили ком. Одес. 
військово-морської бази  контр- 
адмірала Г.В. Жукова, а його заст. 
у сухопутній обороні був ген.-лейт. 
Г.П. Софронов. Члени військової 
ради: бригадний комісар І.І. Аза- 
ров (від ЧФ), дивізійний комісар 

Ф.М. Воронін (від Приморської 
армії) 1 перший секр. Одес. ОК КП 
(6)У О.Г. Колибанов. У складі ООР 
були сектори (з 13.08.1941): Пів- 
денний - 25 Чапаєвська дивізія 
(полк. А.С. Захарченко, з 20.08.41 
ген. І.Ю. Петров, з 04.10.41 ген.- 
майор Т.К. Коломієць) 12 КД (полк. 
П.Г. Новиков); Західний - 95 Мол- 
давська дивізія (ген.-майор В.Ф. 
Воробйов); Східний - 54 полк 25 
Чапаєвської дивізії, 1 полк мор- 
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Ф.С. Октябрський 

ІМ. Коченов В.Ф. Воробнов 

ської піхоти, 26 полк НКВС (ма- 
йор О.О.Маловський), б-н 136 за- 
пасного полку 1 2 винищувальних 
6-ни  (комбриг С.Ф. Монахов); 
30.03.1941 із різних частин цього 
сектора сформовано 421 стр. ди- 
візію (полк. Г.М. Коченов). З моря 
Одесу захищали моряки ЧФ (ком. 
вще-адмірал Ф.С. Октябрський). 
На 22.08.1941! рубіж Південного 
сектора проходив по лінії: лівий 
берег Дністр. лиману - Франц- 
фельд - Петерсталь - Вакаржа- 
ни, а з 14.09 по 16.10 194| по лінії 

Сухий Лиман - Татарка - Великий 
Дальник (див. також Люстдорф- 
ська батарея та Оборонні рубежі 
1941; карти 33-35). 
ОДЕСЬКИЙ ПОВІТ - адміністра- 
тивна одиниця Херсон. і Одес. (з 
28.01.1920) губерній. Указом імп. 
Олександра І від 19.10.1825 про- 
понувалося створити поблизу Оде- 
си окремий Одес. повіт. Для цього 
планувалось відмежувати від Ти- 

расп. 1 Херсон. повітів частину 
їх території. Повіт займав півд.- 
зах. частину Херсонс. губ., поміж 
р. Дністер 1 Півд. Буг., завдовжки 
150-160 верст, завширшки 50-60 
верст, морський кордон Чорного 
моря становив 171,4 версти. Пло- 
ща повіту 9227331,2 десятин (по 
військ.-топогр. зйомці 1850-1852), 
разом з Одес. градон. - 92721,3 кв. 
верст; за генеральним межуванням 
(без водного простору) - 909304 
дес., або 8729 кв. версти. Налічу- 
вав 3 заштатних міста - Маяки (з 
26.03.1862), Овідіополь, Очаків, 

19 містечок, 447 сіл, колоній, хуто- 

рів (без Одес. градон.). На 1913 вхо- 
дило 34 волості, в тому числі Ма- 
ріїнська 1 Калаглейська. У 1897 в 
повіті мешкало 610 тис. осіб. іа 
ОДЕСЬКИЙ ПРИМІСЬКИЙ 
РАЙОН - адміністративна одиниця 
Одеської обл. Створений 1934 з час- 
тини населених пунктів, що входили 
до Одеської міської ради, в тому чис- 
лі сільрад: Барабойської, Бурлачо- 
Балківської, Дальницької І, Калаглій- 

ської, Люєстдорфської, Овідіополь- 
ської, Олександрівської, Роксоланів- 

ської, Санжійської, Сухолиманської. 
Розформований у 1939. За винятком 
Сухолиманської та  Бурлачобалків- 
ської сільрад, всі інші ввійшли до від- 
новленого Овід. р-ну. 
ОДЕСЬКИЙ РАЙОН - адмін. 
одиниця Одеського округу, потім 
Одеської обл. Створений 1923. Охо- 
плював також землі суч. Овід. р-ну, 
а саме (сільські ради з населенням): 
Сухолиманська (с. Сухий Лиман - 
522, хх. Мармусевича - 56, Вейне- 
ра - 17, Ігнатенка - 28, Навчально- 
виноградної станції - 50), Ольгин- 
ська (с. Ольгине - 675), Потриваєв- 
ська (с. Татарка- 913, хх.Троїцький - 
31, Болгарка - 40, Преображенське 
- 628), Бурлачо-Балківська (с. Бур- 
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лача Балка - 659). У 1930 введе- 
ний до Одес. міськради, а 1934 - до 
Одеського Приміського р-ну. 
ОДЕСЬКІ ЗАМІСЬКІ ХУТОРИ. 
Хутори, дачі і ділянки на заміських 
землях Одеси у 1794-1917. Сучасна 
територія краю частково входила до І 
1 П частин цих земель. За планом 1 ві- 
домістю Одеси 1934 (карти 22-22в, 
28), від стовбової дороги Одеса- 
Маяки до дороги Одеса- Овідіополь 

по обидва боки балки Сухолиманської 
(в І-й частині) наділи мали купці Я. 

Соловйов (Хо30, 25 дес. 1456 кв. саж.), 
М. Воробйов (Хо31, 27 дес. 770 кв. 
саж.), Мутов (3932, 24 дес. 1030 кв. 
саж.), Ф. Каулін (933, 75 дес. 1337 кв. 
саж.); священик Семишев одес. Успен- 
ської церкви (934, 50 дес.), комерцій- 
ний радник Кошелев (035 1 Мо36 ра- 
зом 100 дес. 113 кв. саж.), один із на- 
щадків померлого купця О. Грачова 
(о37, 26 дес. 650 кв. саж.), титуляр- 
ний радник Ланг (Мо38, 23 дес. 1597 
кв. саж.), вдова купця Бабарикіна 
(Хо39, 25 дес. 52 кв. саж.). Край доро- 
ги, по цій самій балці (у П частині): 

три ділянки таємного радника Зонта- 
га (Ме103, 43 дес. 1515 кв. сажнів, 

12104 та Хе105 разом 94 дес. 1662 кв. 
саж., див. х. Втіха). На південь од цієї 
дороги до хх. Сухолиманських 1 на 
схід від Татарки (сучасна територія 
«Промринку - 7-й км» 1 садових ко- 
оперативів) власники: дворяни Сах- 
новський (Хе102, 23 дес. 987 кв. саж.), 
Д. Диконський (Хе100 1 Хе101, 30 дес. 
1192 кв. саж.); титулярні радники Са- 
мойлов (Хо99 458 дес. 1950 кв. саж.), 
Кучеревський (Хо98, 27 дес. 2029 кв. 
саж.) 1 Рачевський (097, 25 дес. 1316 
кв. саж.); міщани С. Рисович (Хо96, 25 
дес. 1316 кв. саж.) 1/. Шевченко (995, 
27 дес. 443 кв. саж.); церкви Татарки 
(294 50 дес.); міщанин Л. Мармусе- 
вич (3093, 31 дес. 873 кв. саж.; див. 

Мармусевича х.); купець /. Потапов 

(Хо92, 105 дес. 825 кв. саж.; див. По- 
тапова х.); чиновник ДБугаєвський 
(Хо91, 53 дес. 968 кв. саж.); дворянин 
Чумаковський (090, 3 дес); міщанин 
С. Петровський (39838, 27 дес. 400 кв. 
саж. 1 Мо89, 23 дес. 1143 кв. саж.); ти- 

тулярний радник Ланг (987, 25 дес. 
962 кв. саж.); статський радник Греб- 
бе (Хо86, 26 дес. 457 кв. саж.); консул 
Вількенс (3985, 26 дес. 893 кв. саж.). 
Від стовбової дороги, по обидва боки 
балки Татарської (в І частині) з півно- 
чі на південь дві ділянки міської план- 

тації (549 1 Хо40; див. Архієпископо- 
ва дача); а далі: одеський лікар Ме- 
щерський (0947, 54 дес. 209 кв. саж.), 
купчиха Єройська (Хо46, 80 дес. 1330 
кв. саж.), титулярний радник Вальхов- 
ський (944 і )545 разом 50 дес. 1 Хобб, 
25 дес. 34 саж.), полковниця О.Черно- 
ва (01243, 25 дес.), губернський секре- 
тар Базикін (542, 25 дес.) 1 провін- 
ційний секретар Саракіно (Мо41, 25 
дес.). Остання дача прилягала до межі 
П заміської частини, ділянки лікаря 

Малахова (9106, 52 дес. 860 кв. саж.; 

нині це район поміж Тепличним госп- 

вом і «кругом» на перехресті доріг 
Одеса-Овідіополь 1 Сухий Лиман- 
Авангард). На південь од вказаних ді- 

лянок лежали землі Татарки, на яких 
найбільші наділи мали: купець Іжа 
(Хо107 16 дес. 950 кв. саж., на північ- 
ній околиці села, нинішня вул. Октябр- 

ська); Ф. Подонський (Подільський; 
Мо138, 2 дес. 900 кв. саж., на північ 

від траси Одеса- Овідіополь); за ним 
Г. Майдановський (Хо2137, І дес. 1632 
кв. саж.). На лівому березі балки Та- 
тарської: Я. Загороднюк (39135, І дес. 
1155 саж.), В. Брижат (Брижатий; 
Мо136 1 дес. 1816 кв. саж., в районі 
нинішньої Прилиманської школи), 
Д.Твердохліб (Мо134, І дес. 1816 кв. 
саж.; в р-ні старої будівлі сільради), 
далі на південь була ділянка С. Стан- 

ченка (9144, 4 дес. 1200 кв. саж.). На 
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південь од траси Одеса-Овідіополь, 
по правий бік балки Татарської, біля 
Сухого Лиману мав володіння інозе- 
мець Констануц (Хо111, 102 дес. 199 
кв. саж.). А ще далі на південь, понад 
Сухим лиманом - міщанин Кумпан 
(2109 26 дес. 240 кв. саж.); спадкоєм- 
ці купця Я. Протасова (Хо 110, 52 дес. 
1740 кв. саж.; див. х.Протасова). На 
захід від Люстдорфа були дачі іно- 
земця Гаске (Х959 50 дес.) 1 колезько- 
го радника Врето (Хоб0, 50 дес.). На 
північ від Люстдорфа, на правому 
боці балки містились наділи: спадко- 

ємців тит. радн. Фредовського (Хо52, 
60 дес. 2379 кв. саж.), панів Руссо 
(251, 43 дес. 2110 кв. саж.) 1 Тернав- 
цов (Хо50 60 дес.), вдови поручика 
Трано (949, 31 дес. 260 кв. саж.), мі- 
щанина Петрашенка (948, 27 дес.520 
кв. саж.), купців В. Алексєєнка (047, 
25 дес.1267 кв. саж.) 1 І. Баранжі 
(46, 24 дес. 1725 кв. саж.), Успен- 
ського монастиря (545 1 Мо44 разом 
108 дес. 1610 кв. саж.), нащадків Я. 
Протасова (3541, 32 дес. 728 кв. 
саж.), міщанина Оліса (940, 29 дес. 
1205 кв. саж.). На захід від вказаних 
хуторів, ближче до Сухолиманських 
(по балці Коломойцева) - вдови ти- 
тул. радн. Ейманова (Х942, 24 дес. 
1074 кв. саж.), тит. радн. Горбенка 
(43, 9 дес. 1200 кв. саж.), чиновника 
Вербицького (3553, 28 дес.1195 кв. 
саж.), доньки померлого стат. радн. 
Панаїдора (Хо54, 28 дес.1196 кв. саж.). 
На правому боці балки Рибасової 
мали землю: іноземець Шульц (022, 
П дес. 1615 кв. саж.), Г Торчанов 
(0133, 9 дес. 2139 кв. саж.). У 
верхів'ях цієї балки - тит. радн. Само- 
йлов (34, 69 дес. 320 кв. саж.), купці 
Маноло Карасі (Хж235, 62 дес.), 3.Ко- 
лесниченка (Хо36, 106 дес. 1392 кв. 
саж.), П. Ростовцев (3037, 56 дес. 93 
кв. саж.), Ф. Бірюков (Хо38, 56 дес. 
2967 кв. саж.) 1 Райхерт (3939, 35 дес. 

1829 кв. саж.). На кінець ХІХ ст. 
(1899) хуторів стало більше і в части- 
ни з них змінились власники. Від 
стовбової дороги по балці Татарській 
лежали: Архієпископа дім (106 дес. 
2090 сажнів; див. Архієпископова 
дача); хутори В. 1 М. Палаузових (25 
дес. 375 кв. сажнів; див. Палаузов і 
Палаузова х.), Д. Протопопова (53 
дес. 1601 кв. саж.), Л. Бішофа (1 дес. 
236 кв. саж.). Власниками хуторів по 
лінії від стовбової дороги до дороги 
Одеса-Овідіополь у Сухолиманській 
балці були: Ф. Рожицький (269 дес. 
908 кв. саж.), /. Фітінгоф (25 дес.), С. 
Белявський (25 дес. 775 кв. саж.), Д. 
Мелісарото (77 дес. 1160 кв. саж.), Б. 
Цімерман (105 дес. 1850 кв. саж.), А. 
Розен (28 дес. 151 кв. саж.), І. Зозуля 
(6 дес. 1337 кв. саж.), Є. Тимонов (50 
дес.); від дороги Одеса-Овідіополь на 
схід від Татарки до Сухого лиману - 
О. Амбатьєло (26 дес. 650 кв. саж.), 
М. Вроблевська (27 дес. 4530 кв. саж.), 
І. Рогожин та їн. (25 дес. 52 кв. саж.), 
Д. Литвин та їн. (144 дес. 1034 кв. 
саж.), /. Кумпан (5 дес. 1160 кв. саж.), 
С. Макарчук (20 дес. 824 кв. саж.), Є. 
Стефанов (54 дес. 2263 кв. сажнів), 
М. Раухвергер та їн. (45 дес. 1950 кв. 
саж.), Успенського монастиря (3 1 дес. 
60 кв. саж.), С. Белявський (80 дес. 
252 кв. саж.), Д. Кирилюченко (30 дес. 
1117 кв. саж.), церкви Татарки (49 дес. 
1719 кв. саж.; див. Татарки Успіння 
Божої Матері церква), М. Мармусе- 
вич (4 дес. 464 кв. саж.), І. Мармусе- 
вич (6 дес. 2140 кв. саж. 1 через 4 ді- 
лянки ще - 70 дес. 1129 кв. саж.; див. 

Мармусевича х.), 8. Мармусевич (6 
дес. 1636 кв. саж.), А. Ваф'я (11 дес. 

1636 кв. саж.), М. Крапивин (4 дес. 
1768 кв. саж.), І. Хорол (105 дес. 325 
кв. саж.), Б. 1 К. Гульковіус (27 дес. 
400 кв. саж.), М. Ярошевич (24 дес. 
1008 кв. саж.) М. Гноземцева (52 дес. 
1370 кв. саж.). Хутори за Татаркою по 
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Овід. дорозі (перелік див. Болгарка 
х.); хутори по березі Сухого лиману 
(перелік див. Сухолиманські хх.). 
Поміж дорогами до Люстдорфа 1 Бур- 
лачої Балки: Я. Бек (13 дес. 1147 кв. 
саж.), Х. Менделевич (10 дес.), С. Лен- 
десман та їн. (7 дес. 1982 кв. саж.), /. 
Рейнгерц (7 дес. 1982 кв. саж.), Ф. Бек 
(7 дес. 1982 кв. саж.), Ф. Роте (27 дес. 
120 кв. саж.), М. Симонович (26 дес.), 
О. 1 В. Харламови (28 дес. 750 кв. 
саж.), Є. /ващенко (27 дес. 120 кв. 
саж.), К. Шульц (22 дес. 750 кв. саж.), 
М. Турчанинов (5 дес. 1833 кв. саж.), 
К. Іваненко (2 дес. 902 кв. саж.), Ф. 
Турчанинов (18300 кв. саж.), Б.Фішер 
(2274 кв. саж.), П. Бенкендорф (7Й дес. 
1200 кв. саж. 1 черезсмужно 7 дес. 
1141 кв. саж.), Л. Міхневич (3 дес. 
2092 кв. саж.), Л. Дурян (68 дес. 1624 
кв. саж.), Г Бургеймейстер (34 дес. 
2363 кв. саж.), Г/ 1 М. Лалка (30 дес.), 
І. Карамишев (30 дес.), А. Стицюра 
(3 1 дес. 260 кв. саж.), Є. Петриченко 
(6 дес. 1450 кв. саж.), Т. Петриченко 
(6 дес. 1300 кв. саж.), Г Петриченко 
(6 дес. 1800 кв. саж.), Ф. Петриченко 
(6 дес. 1800 кв. саж.), М. Алексеєнко 
(25 дес. 1267 кв. саж.), нащадки Дай- 
берга (24 дес. 1725 кв. саж., див. Мі- 

зикевича х.), М. Барон (14 дес.), Е. 
Барон (2 дес. 1200 кв. саж.), У. Барон 
(6 дес.), Г. Барон (3 дес. 1200 кв. саж.), 
К. Філіпенко (3 дес. 672 кв. саж.), К. 
Філіпенко (15 дес. 8 кв. саж.), чол. 
Успінського м-ря (156 дес. 1880 кв. 
саж.). При міському вигоні: Я. Нови- 
ков (59 дес. 993 кв. саж.), Копланов- 
ська (2 дес. 621 кв. саж.), О. Нейман 
та їн. (20 дес. 272 кв. саж.), /. Георгала 
(49 дес. 1073 кв. саж.), К. Самойлов 
(509 кв. саж.; див. Алексєєва А.О.), 
К. Москаленко (22 дес. 1511 кв. саж., 
черезсмужно ще дві ділянки 22 дес. 
1151 кв. саж. 1 16 дес. 1862 саж.), Г 
Супічич (24 дес. 525 кв. саж.), Ф. Роте 
(26 дес. 712 кв. саж.), В. Дубінін (20 

дес.), С. Боженко (45 дес. 338 кв. 
саж.), Є. Зоренко (15 дес. 342 кв. саж.), 
жін. Михайл. м-ря (56 дес. 407 кв. 
саж.), М. 1 К. Барон (56 дес. 2367 кв. 
саж.), К. Гурович (33 дес. 1780 кв. 
саж.), Г Барон (32 дес. 728 кв. саж.), 
У. Барон (29 дес. 1205 кв. саж.). Біль- 
шість із них позначені на «Генераль- 
ному плані Одеси... 1892». 
Генеральньй план города Одессь с при- 
надлежащею оному землею разделенную 
на 6 частей с показанием предместий, се- 
лений, хуторов, садов и других казенньїх 
и частньх заведений литографированной 
с дозволения начальства в 1835 году в ли- 
тографий Дмитрия Кленова; Ведомость 
к литографированному плану Одесской 
городской земли разделенной на 6 частей 
с показаниєм по номерам кому именно 
каждьй участок принадлежит, количества 
десятин в нем заключающегося и сколько 
за оной должно взносить городских по- 
винностей. Сочинена по 31 декабря 1834 
года; Вся Одесса. Иллюстрированная 
справочная книга. - Одесса, 1900. 
ОКРУГ - адміністративно-терито- 
ріальна і поліцейська одиниця по- 
віту. На 1396 до другого (Овід.) 
округу Одес. повіту входили 
м.Овідіополь, Маріїнська 1 Кала- 
глейська волості. 
ОКС Алоїз Йосипович (1371, 
Марієнталь - 12.1937, Уральськ) - 
католицький священик. Народився 

у сім'ї колоністів. Закінчивши Сара- 
товську римо-католицьку семінарію 
26.06.1894, дістав сан священика. 

Протягом 16.08.1594 - 25.04.1901 
священик в кол. Красна у Бесараб- 
ській губ.; 1910-1914 - священик в 
кол. Марієнфельд і Йозефсталь Са- 
ратовської губ., згодом у с. Лейт- 
лінг, а з 1928 - в приході с. Герцог 
Марієнтальського деканату на По- 
волжі. 03.05.1930 був арештований 
в Саратові у груповій «контррево- 
люційній справі німецького римо- 

католицького духівництва» Повол- 
жя. Постановою ОДПУ 06.06.1931 
дістав 3 роки виправних таборів і 

г 260 7- 



був висланий до Котласького опера- 
тивного сектора, а потім на поселен- 
ня до м. Сольвичегодськ (Північний 
край РФ). 16.11.1933 повернувся до 
Марієнфельда, а в кінці грудня пе- 
реїхав на батьківщину до с. Марієн- 
таль Спартаківського р-ну. У жов- 
тні 1934 був призначений прелатом 
Й.П. Крушинським до парафії м. Ри- 
кове (Єнакієве), але через закриття 
там церковної громади дістав нове 
призначення до с. Мангейма Зельць- 
кого р-ну. За браком приписки не 
зміг влаштуватися і знову повернув- 
ся до рідного села, де хазяїнував на 
землі. Після арешту і смерті в Одесь- 
кій тюрмі місцевого священика Й. 
Нольда провадив богослужіння для 
односельчан. 16.05.1935 притягну- 
тий до відповідальності Спартаків- 
ським райвідділом УДБ НКВС (нач. 
Вольфович). На слідстві, що трива- 
ло до 15.03.1936, йому поставили 
на карб «тісні зв'язки із зарубіжни- 
ми фашистськими організаціями» і 
те, що «без дозволу райадміністра- 
ції правив у місцевій церкві», а та- 
кож «критикував радянську владу». 
23.05.1936 спецколегія Одеського 
облсуду визнала неправомірність 
деяких звинувачень, зокрема те, що 
патер Окс «у 1934-1935 отримував 
матеріальну допомогу з Німеччини 
не від буржуазних партій, а через 
комітет Міжнародного Червоного 
Хреста», проте суд підтвердив ско- 
єння злочину («провадження релі- 
гійних обрядів без дозволу влади»). 
Був висланий до Уральска (Казах- 
стан). 05.12.1937 постановою Осо- 
бливої Трійки УНКВС по Захід.- 
Казахстанській обл. дістав вирок - 
смертну кару. Точний день страти 
невідомий. 
Осипова ИИ. В язвах своих сокрой меня... 
/ Гонения на Католическую Церковь в 
СССР. По материалам следственньїх и 
лагерньх дел. - М., 1996. 

ОКСЕНЮК Валерій Андрійович 
"би ', (нар.09.06.1960, 

- 

Овідіополь) -- 
спортсмен. 

.З Вихованець 
ДЮСШ «Чор- 
номорець» 
(1968-1976), 

закінчив 
й Одес. пед. ін-т 
4 ім.Ушинського 

(1934). Чемпі- 
он СРСР серед 

шкільних команд вищої ліги (1973), 
канд. у майстри спорту з футболу 
(1976). Грав у юнацькій та дорослій 
команді «Дзержинець» (1970-1991). 
Під час служби в РА (1973-1980) чем- 
піон з футболу Середньо-Азійського 
ВО, призер першості СРСР серед вій- 
ськових. Обраний гол. ФСТ «Колос» 
в Овід. р-ні (з 1994), очолює Палац 
спорту ім.Дукова (з 2004). Розвиває 
спорт у р-ні, організовує спортивні 
змагання. Пропагує ветеранський фут- 
бол: чемпіон України серед ветеранів 
у складі команди «Рішельє-Дністер» 
(1999), фіналіст кубка України. Наго- 
родж. почесними грамотами. 
ер НО зар Микола- 

оч йович (нар. 
| 23.05.1937, Да- 

о нилова Балка 
Ульянів. р-ну 
Кіровогр. обл.)-- 
педагог. Закін- 
чив Уман. пед. 
ін-т (19538). Вчи- 
телював у шко- 
лах  Каіровогр. 
обл.(1958-1963), 

був завучем, дир. Бурилівської ЗОШ, 
дир. Березків. школи-інтернату Кри- 
воозерського р-ну Микол. обл. (1963- 
1978). 1978-1997 дир., вчитель, керів- 
ник краєзнавчого гуртка в Барабой- 
ській ЗОШ. Значну увагу приділяв 
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згуртуванню педагогічного й учнів- 
ського колективів, впровадженню 
учнівського самоврядування. Ство- 
рив шкільний історико-краєзнавчий 
музей (1979). Має звання «Відмінник 
народної освіти». Нагородж. почес- 
ними грамотами 1 дипломами. 
ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬФ (Аіехап- 
дегНііїй) - німецька колонія. З 1896 по 
1917 - Олексіївка, з 01.02.1945 - До- 
броолександрівка (карти 19, 20-21, 
31-32 та план 42). Заснована 1805 по 
обидва боки р.Барабой на землі, від- 
межованій від казенного с. Калаглія, 

і частково дачі Г.А. Гагенмейстера. 
Названа на честь рос. імп. Олексан- 
дра І. Заселена (63 сім'ї) вихідцями з 
Вюртенберга, Пфальца, Ельзасу, Угор- 
щини. Першого року на новому місці 
вимерли майже всі мешканці. Нові 
колоністи прибували протягом 1807- 
1317 1 1825 (34 сім'ї з Вюртенберга, 
Нассау, Моравії, Гессен-Дармштадта, 
Гамбурга). Церква (1858). Землі 3044 
дес. (1857, 50 дворів і 58 безземель- 
них сімей), 3008 га (1940). Кустарні 
виробництва:  ковальське,  візничі, 
столярне, чоботарське. Кооперативна 
лавка, виробництво молока, почат- 
кова школа, хата-читальня; сільрада 
(1926). Мешканців: 936 (1359), 702 
(1887), 901 (1905), 337 (1916), 930 
(1918), 1056 (1926), 1357 (1943), 1370 
(1944). Входило до Лібентал. кол. 
округу Тирасп. і Одес. повітів (1805- 
1861); Грослібентал. (Маріїнської) 
волості Одес. повіту і губернії (1861- 
1926); Спартак. р-ну Одес. округу 1 
обл. (1926-1939), Овід. р-ну (з 1939). 
Жителів виселено 29.03.1944 (див. 
Переселення причор. німців). В 
кінці ХІХ ст. В.М.Ястребов повідо- 
мив, що біля Олександергільфа було 
9 нерозкопаних курганів, 2 з яких 
були по два сажні заввишки (4,26 м), 
4- по одному (2,13 м)13 - по аршину 
(71,12 см). 

ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬФСЬКА 
КІРХА - євангельсько-лютеранська 
церква. Релігійна громада затвердже- 
на 1845. Однонефна кірха в неокла- 
сичному стилі на 800 місць збудо- 
вана у 1358 (закладена 25.04.1857). 
Храм перебудовано за проектом Х.Г. 
Бейтельспахера 1893 (вівтар, емпо- 
ри і бокова галерея з колонами, а та- 
кож добудовано апсиду і встановлено 
орган; витрачено 9000 руб.). Місць 
побільшало. Апсида складалася з 
двох частин: внутрішньої з вівтарем 
і зовнішньої (ризниці). Сьогодні на- 
лежить православній громаді села 
(зареєстрована 25.05.1994). Працює 
Свято-Миколаївська церква, у якій 
зберігається ікона з часткою мощів 

зу ха. 

Поч. ХХ ст. 

Св.Іова Угольського (Зах. Україна). 
Храмове свято 19 грудня. 

Сучасний вигляд 

ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬФСЬКА 
ШКОЛА. Відкрита 1806 (в іншо- 
му джерелі 1816). Кам'яна будівля 
постала 1820 (перебудована 1838 та 
1861) на розі нинішніх вул. Леніна! 
Шкільного провулку. Мала 4 клас- 
них кімнати, вчительську кімнату 1 
квартиру для вчителя. Перший дир. 
Лейєр Меєр. На поч. 1870-х навча- 
лося 170 учнів (69 хлопчиків 1 10 
дівчинка). У 1587 вчителями були 
колишні учні Грослібентал. центр. 
уч-ща: Д.Д. Майєр (платня 350 руб. 
на рік), Ф.І. Штромаєр (350 руб.) і 
Яків Баумгертнер (240 руб.). 1891- 

з з на 



го громада виділила на утримання 

школи 730 руб. За навчання кож- 
ного учня батьки сплачували по 80 
коп. на місяць. Того року навчалося 
134 учні (63 хлопчики 1 71 дівчин- 
ка). Законовчитель -- пастор І.К. 
Альберт (Й.Х. Альберт), той таки 
Д.Д. Майєр, вчитель російської 

мови І.Ф. Баумгертнер (350 руб.). У 
1920-1930-х діяла 4-класна школа 
(дир. К. Цирюльник). У 1932 стала 
7-річною і перейшла на російську 
мову навчання. Більшість вчите- 
лів не могла більше працювати в 
школі, оскільки не володіла цією 
мовою добре. Під час румунської 
окупації відновила свою роботу 
6-класна школа (дир. Ф. Маєр, вчи- 
телі Х. Мучір, О. Бадер, Е. Мак). 
ОЛЕКСАНДРІВКА (Арнаутів- 
ка) - село на правому березі Сухого 
лиману. З 1977 має статус селища, і 
підпорядковане міськраді (Іллічів- 
ська. Населення 5183 осіб (2008). За 
даними Т.Ю.Теохаріді, назва Олек- 
сандрівка у стосунку до Арнаутів- 
ки вперше згадується 07.03.1818. У 
церковних документах назва Олек- 
сандрова з'являється 1835. До цьо- 

го нерідко звалося «поселенням при 
урочищі Барабой». Назване на честь 
рос. імп. Олександра І. На 1396: дво- 
рів 138, осіб 737 (390 чол. 1397 жін), 
церква, школа, 3 бакалійні і галанте- 
рейна лавки, винний погріб, рибний 
завод. Власником одного з будинків у 
селі був таємний радник Г.Г. Мараз- 
лі (1906), йому також належав наділ 
2400 дес. землі. Протягом ХІХ - на 
початку ХХ ст. назви Олександрівка 

й Арнаутівка використовувались па- 
ралельно. 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА УСПІН- 
НЯ БОЖОЇ МАТЕРІ ЦЕРКВА. 
Збудована й освячена 1814. Певний 
час називалась «церква в урочищі 
Барабой». За переказами, деякі іко- 

ни того храму привезено з Афона 
(під час перебудови церкви перема- 
льовані). Споруджена за сприяння 
майора А. Буги, який 28.11.1814 по- 
дав на ім'я ген.-лейт. О.Я. Рудзевича 

прохання про надання йому додат- 
кового наділу землі (див. Арнаутів- 
ка), прибутки від якого підуть «на 

будівництво церкви Успіня Божої 
Матері». За описом 1815: «урочища 
Барабоя Грецька Успенська Пре- 
святої Богородиці церква будівлею 
міцна, кам'яна, ризницею достатня; 

в ній посуд срібний, визолочений»; 
священик Емануїл Сурмелі (27 р.); 
дяк Георгій Кока (41 р.); староста 
Георгій Каламар. Парафіяни: 100 
дворів 590 осіб (340 чол.: штаб- і 
обер-офіцерів, унтер-офіцерів, ря- 
дових і 250 жін.). У 1360-х свяще- 
ник Пилип Шепелев, дяки Григорій 
Сурмелі й Іван Іванов. Нову церкву 
(на місці першої) освячено у 1890 (з 
невеликими перебудовами зберегла- 
ся до наших днів). На початку ХХ 
ст. парафії належало 170 дес. землі. 
На 1906 охоплювала мешканців хх. 
Санжійка, Бугове й Арнаутських -- 



загалом 1781 осіб (941 чол. і 340 
жін.) у 235 дворах. Священик С. Д. 
Фащевський (43 років), псаломщик 
І.М. Ткач. У 1930-х в церкві не пра- 
вилося. У період ВВВ постраждала 
дзвіниця церкви. В роки окупації 
її полагодили 1 богослужіння від- 
новилося (священик Василь Славо, 
псаломщик Ілля Корнилов, півчий 
В.Антонов). З 1962 знову закрита, і 
лише на початку 1990-х відновлена. 
Пам'ятник архітектури ХІХ ст. міс- 
цевого значення. г 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ КУР- 
ГАН. Розташований на виступі 
плато правого берега р.Акаржа. на 
землях суч. с.Молодіжного між сс. 
Олександрівка |  Великодолин- 
ське. Позначений на багатьох картах 
з пер. пол. ХІХ ст., зокрема на «Кар- 
ті західного берега Чорного моря від 
Одеси до мису Каліакри» кап. Є.П. 
Манганарі (1341). У 1993 розкопа- 
ний експедицією «Одес. охорон. ар- 
хеол. центру» (В.В.Бейлекчі). Осно- 
вна могила належала вождеві усатів- 
ської енеолітичної культури (близько 
5 тис. років тому), до якої поклали: 
глиняний посуд, мідну зброю (кин- 
джали), металеві ії кам'яні знаряддя 
праці, агатові й коралові намиста 
тощо. Поховання було перекрите 
вапняковою плитою, над якою по- 
став невеликий насип. Його поверх- 
ня була вкрита каменями вапняку 
менших розмірів, а поверх пішло 
ще два насипи з аналогічними пан- 
цирами (загальна висота понад 4 м). 
Землю для кургану брали з кільце- 
вого рову завширшки та завглибшки 
2 м, а камінь з берега річки. Згодом 
в описаний кам'яно-земляний насип 
«укопали» ще 34 могили, більша 
частина з яких сягала епохи брон- 
зи 1 належала до ямної і катакомб- 
ної культур. Знахідки зберігаються 
в Одес. археол. музеї НАН України. 

Проте, місце розкопок ніхто не заси- 
пав, 1 тут за 17 років сформувалося 
звалище сміття площею мало не 0,8 

га. У 2010 В.О. Гуляєв організував 
вивезення сміття, а І.В. Сапожни- 

ков - реконструкцію насипу з до- 
помогою бульдозерів (висота понад 
7 м, обсяг - близько 5 тис. куб. м). 
Техніку надали Ілліч. морський порт 
(С.О. Белюк, А.В. Басюк) і група 
компаній «Бастіон» (С.М. Червачов, 
В.О. Брильов). Надалі планується 
встановити на кургані пам'ятний 
хрест і відновити на його поверхні 
степову ковильну рослинність. 
ОЛЕКСПВКА - назва німець- 
кої кол. Олександергільф з 1896 
по 1916. Перейменована на честь 
сина рос. їмп. Олександра ПІ, 
великого князя Олексія (1850, 
Санкт-Петербург - 1908, Па- 
риж). На 1396: 116 дворів 1 802 
мешканці (399 чол. 1 403 жін.). 
Євангельсько-лютеранська церк- 
ва; школа (152 учні). Паровий 
млин (4,5 тис. руб.); 3 крамниці. 
До залізниці 1 пароплавного при- 
чалу Одеси 25 верст, до центру 
волості (Маріїнського) 7 верст. 
На 1916: 139 дворів 1 1267 меш- 
канців; церковно-парафіяльна 
школа, паровий млин, 3 молочні 
ферми, 12 ремісничих закладів, 2 
лавки (карти 29, 30а). 
ОЛЬГИНЕ - назва німецької кол. 
Люстдорф (пізн. Чорноморка) з 
1896 по 1916. Перейменована на 
честь доньки рос. імп. Олександра 
ШІ, великої княгині Ольги (1832- 
1960). На 1896: 49 дворів 1 250 
мешканців (130 чол. 1 120 жін.). 
Євангельсько-лютеранська церква; 
школа (83 учні). Дві крамниці, ви- 
нний погріб, корчма. До залізниці 8 
верст, пароплавного причалу Оде- 
си 15 верст, волості (Маріїнське) 14 
верст (карти 29, 30в). 
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Іванович 
(20.01.1920, 
Овідіополь  - 
03.10.1989. там 

само) - органі- 
затор  вироб- 
ництва. Закін- 
чив Одес. с.-г. 
тех-м (1953). 
Все життя пра- 
цював у к-пі 

ім. Дзержинського: гол. агрономом 
(1946-1968), секр. парткому (1968- 
1975), бригадиром 3 комплексної бри- 
гади (1975-1985). Не раз був депута- 
том Овід. селради (1959-1977). Наго- 
родж. орденами Трудового Червоного 
прапора (1966, 1971), медаллю «За до- 
блесну працю у ВВВ» (1946), знаками 
«Ударник ІХ п'ятирічки» (1975), «Пе- 
реможець соц. змагання» (1977-1980), 
бронзовою (1969), срібною (1970) 
та золотими (1979, 1982) медалями 
ВДНГ СРСР, почесними грамотами. 
ОНИЩУК Карпо Трохимович 

(27.10.1914, 
Борків Лі- 
тин. р-ну ВІі- 
нниц. обл. - 
12.07.1978, 
Олександрів- 
ка) - винороб. 
Закінчив Що- 

у ау голівську тру- 
| дову школу 

.1(1933,  Дон- 
бас) ї Одес. с.-г. ін-т (1941). Во- 
ював на ПІ Укр. фронті, був по- 
ранений. З 1944 - винороб Шай- 
ківського винпункту при Тирасп. 
винно-коньячному заводі, з 1947 по 
1950 - старш. технолог цього заво- 
ду. Закінчивши курси підвищення 
кваліфікації інженерів-технологів 
коньячного виробництва у Москві 
(1950), працював на винзаводі р-пу 
ім. Трофимова (до 1973). Зробив і 

ОМЕКО Гван власний внесок у розвиток техно- 
логії виготовлення вина. З 1950 - 
депутат Олександ. сільради. На- 
городж. медалями «За доблесну 
працю у ВВВ» (1946) і За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна». 
«ОРЛЯТА» - молодіжний по- 
шуковий загін. Створений з іні- 
ціативи І.Ф. Баринової у 1967 на 
базі Овід. районної дитячої бі- 

бліотеки. Діяв у руслі військово- 
патріотичного руху юних чапа- 
євців, що розгорнувся в СРСР у 
1960-ті. До штабу загону входи- 

ли: Оля й Тетяна Зінченко, Ла- 

риса Мазур, Люба Шершенець- 
ка, Віктор Дуков, Сергій Карауш; 
активні учасники: Валя Єфимчук, 
Люба Ніколенко, Валя Киянов- 

ська, Петро Цукерман, Наташа 
Котоврасова, Рита Готман, Толя 

Гордієвський, "Таня  Танасенко, 
Лариса Савельєва, Алла Єрмолає- 
ва, Таня Соручан таїн. В перебігу 
шукань записано спогади ветера- 
нів та учасників війни, зібрано 
фронтові листи, фото, особисті 
речі. На базі цих матеріалів при 
Овід. СШ ої створили музей, 
відкритий 13.04.1968, в день ви- 

зволення Овідіополя від фашис- 
тів. Тоді відбулася і перша зустріч 
з ветеранами 25 Чапаєвської ди- 
візії. Після неї такі зустрічі бува- 
ли щороку. Члени загону виступа- 
ли з усними журналами перед жи- 
телями сіл району, листувалися 
з іншими загонами, учасниками 
ВВВ, їх рідними, сім'ями героїв 
громадянської війни І.Е. Якіра, 
Я.Б. Гамарника, Г.І. Котовсько- 
го, ветеранами 25 Чапаєвської 
дивізії та 4 Кубанського козачо- 
го КК, доглядали могили воїнів. 

Їхніми зусиллями розшукано 358 
адрес ветеранів 1 15 адрес сімей 
загиблих, встановлено імена 12 
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солдат, похованих в Овідіополі. 

«Орлята» зібрали брухту на суму 
207 руб, надали допомогу мате- 
рям загиблих Іванова й Облак на 
суму 80 руб., внесли 500 руб. на 
спорудження пам'ятника невідо- 
мим чапаєвцям, що загинули під 
Севастополем, зробили кілька 
походів шляхами боїв 25 Чапаєв- 
ської дивізії. Готували концерти 
й привітання ветеранам до свят, 
організовували зустрічі з ними, 
їздили на зустрічі з ветеранами 
до Севастополя, Одеси. Завдяки 

діяльності «орлят», овідіопольці 
дізналися про подвиги своїх зем- 
ляків, багато сімей - про долі сво- 
їх рідних, Припинив діяльність на 
поч. 1970-х. 
ОСАДЧИЙ Олександр Мар- 
кович (1889 - 1930) -- військовий, 
підполк. Походив з українського 
дворянського роду, здобув фахову 
військову освіту, в російській ар- 
мії дослужився до капітана. Учас- 
ник Першої світової 1 громадян- 
ської воєн. У Червоній Армії ком. 
46 Катериносл. (04.-10.12.1919), 
41 (1920) 1 24 (з 04.1921) СД. В 
кінці 1920-х очолював 11 авіацій- 
ну бригаду (Воронеж). Загинув 
27.06.1930 в авіакатастрофі. Учас- 
ник боїв за Одесу. Здобувши 07- 
08.02.1920 місто, частини 41 СД 
(14 армії Південного фронту) ком- 
дива О.М. Осадчого взяли участь у 
поході на Овідіополь, де був загін 

полк. О.А. Стесселя (див. Овід. 
загін). Авангард «боротьбистів» 
(ком. А.М. Абрамов) і сотня дон- 
ських козаків з 12 кулеметами та б 
гарматами 03.02.1920 виступили з 
Одеси до Дністра, 12.02 вдерлись 
до Овідіополя, захопивши 1300 

полонених, 39 кулеметів 1 6 гар- 
мат. До початку квітня 1920 41 СД 
виконувала прикордонну службу 

на лінії від Овідіополя до Маяків. 
Нагородж. орденом Червоного 
прапора (1920) та ін. 
ОСТАПІВКА (Євстафіївка) - 
село (слобода) на правому березі 
Сухого лиману (на місці суч. Ма- 
лодолинського). Утворене поль- 
ським магнатом В. Потоцьким у 
1799 на місці слободи Гагенмей- 
стерової. На 1303 мешкало 49 осіб. 
Землі села ввійшли до ділянки кол. 
Клейнлібенталь. За рескриптом 
Олександра І від 25.05.1804 на ім'я 
Е.О. де Рішельє, мешканці Оста- 

півки переселилися «в інші дозво- 
лені їм місця» (карти 16-17). 

ОСТЕЛЕЦЬКИЙ Павло Пав- 
лови мч 

(25.05.1880 -- 
01.01.1946, 
Париж) - 
контр-адмі- 

рал. Закінчив 
Морський 
корпус (1899) 
і | військоОво- 
морськи Й 
відділ | Ака- 

демії ї Генштабу (1911, Миколаїв). 
Учасник російсько-японської ві- 
йни 1904-1905 та оборони Порт- 
Артура (броненосець «Пересвет»). 
Учасник Першої світової війни: 
кап. Г рангу на кораблях ЧФ. Слу- 
жив у Морському упр. штабу 
(04.1913-07.1919) ген. А.І. Дені- 
кіна; ком. крейсера «Генерал Кор- 
нілов» (03.1919-10.1920). Керував 
десантом на Одесу 10.08.1919 
(див. Десант на Сухому лима- 
ні), після став контр-адміралом. 
Командував І загоном ЧФ під час 
переходу з Криму в Бізерту (Туніс) 
08-23.12.1920. Останні роки життя 
мешкав у Франції. 
ОТАРИК  (От-Ярик,  Ода- 
рик) - мис, урочище і коса на 
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ТИ - 

Коса Отарик. 1791 р. 

лівому березі Дністр. лиману на 
північний захід від Роксолан. На- 
зва перекладається з татарської 
як «багаття з хмизу». Місце пере- 
прави через лиман та стоянка на 
шляху до Очакова (ХУМП ст.). 1656 
Евлія Челебі переправлявся тут 
двічі. З його розповіді випливає, 
що прибулі розпалювали тут вог- 
нище, чим подавали сигнал, щоби 

з Аккермана надіслали човни. 
Козаки частенько користувалися 
з цього, щоб узяти в полон чов- 
нярів. 1791 Ф.П. де Волан зу- 
стрів на косі «Одарики» три сім'ї 
рибалок. У відомості Чорномор. 
війська 1792: «невід і сітки при 
урочищі Отарик тримали козаки 
куреня Шкуринського Харко Чу- 
прина (6 осіб) і Губа (2 особи)». 
З поч. ХІХ ст. тут стояв хутір 
К.Мархоцького (у 1356 - 5 дво- 
рів). Хутори від Роксолан існува- 
ли тут і пізніше, зокрема позначе- 
ні на картах 1896 і 1920-х рр. 
ОТАРИК, пост гідроаеропланів. 
Посилення авіації Одес. військ. 
округу в ході Першої Світової 
війни пов'язане із діями Німеч- 
чини, яка створила базу гідро- 
планів у Варні 1 цепелінів у Ям- 
болі (Болгарія). В лютому 1916 
для захисту портів Одеси ії Ми- 

1916 р. 

Споруда на Отарику. 2009 р. 

колаєва почали будувати 
гідроаеропланів (по 4 літаки 
на місто). У березні-квітні було 
створено вже два авіазагони 
протиповітряної оборони (ком. 
Одес. загону - штабс-капітан 

І.І. Масальський). 31.11.1916, за 
наказом ком. ЧФ віце-адмірала 
О.В. Колчака, створено І по- 
вітряну бригаду в складі 3 ди- 
візіонів: 1 - повітряна станція 
«Кругла бухта»; 2 - повітряна 
ст. «Одеса» 1 3 - загін дирижа- 
блів. Літаки 2 дивізіону, крім 
базової стан., чергували на по- 
вітряних постах: «Отарик», «Зе- 
лекари», «Тендра» 1 «Кларівка». 

бази 
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Згідно з «Інструкцією для дій 
аеропланів у боротьбі з пові- 
тряним противником» (1916) на 
кожному з постів у повітрі мав 
поперемінно чергувати один з 2 
аеропланів. Під їх охороною пе- 
ребували найважливіші об'єкти, 
зокрема, переправа Овідіополь- 
Аккерман, понтонний міст у 
Маяках і водогінна станція в 
Біляївці. Отже, протягом 1917- 
1918 на посту Отарик чергували 
два гідроплани (літаючі човни - 
біплани ДП. Григоровича М-9 
на двоє місць). Характеристики: 
двигун 150 кінськ. сил; швид- 

кість близько 110 км/г, практич- 
на стеля висоти 3000 м, політна 

вага в межах 1540 кг, трива- 
лість польоту 3,5 год., озброєн- 
ня 7,62-мм кулемет «Максим», 
автоматичні гвинтівки  «Мад- 

сен» 1 «Маузер», бомби від 3 до 
50 фунтів. За гетьманату база в 
Одесі 1 пост «Отарик» увійшли 
до Одесько-Подільського пові- 
троплавного загону (з 06.1918, 
ком. - підполк. Г. Голубєв). Його 
одеська авіагрупа налічувала 60 
аеропланів, з яких: 10 розвідни- 
ків, бомбардувальники, винищу- 
вачі 1 30 тренувальних літаків. 
Для підготовки авіаторів поно- 
вили роботу Одес. авіашколи. 
У січні 1919 пост на Отарику 
розгромили партизани Маяць- 
кого загону. Вони захопили 300 
гвинтівок, 17 станкових і 22 руч- 
них кулемети, траншейну зброю, 
два гідроплани, бомби для них та 
наявні автомобілі. Всю офіцер- 
ську команду роззброїли і взяли 
під варту. На військовій карті 
(М 1:50000) зйомки 1916 і 1929 
в урочищі Отарик позначено 10 
споруд, розташованих двома лі- 
ніями (карта 326). Сьогодні на 

місці посту гідропланів є рештки 
однієї залізобетонної стіни (від 
ангара). 
ОЧАКІВ - місто, фортеця і 
порт на правому березі Дніпро- 
Бузького лиману. Колишня на- 
зва - Дашів (у Литовському кня- 
зівстві). Кримський хан Менглі- 
Гірей збудував тут 1492 фортецю. 
За два роки її захопили черкаські 
козаки на чолі з Б.І. Глинським. 
1526 фортеця перейшла до тур- 
ків і звалася Езі (О271, від крим.- 
тат. назви Дніпра). Входила до 
Аккерманського санджака, діс- 
тала назву Джанкерман (Новая 
фортеця). Описи фортеці подали 
Халіл-паша, Квлія Челебі, Г.Л. 

де Боплан. Фортеці Очаків 1 Кін- 
бурн протистояли виходам запо- 
розьких козаків у Чорне море. 
Край Очакова була переправа, де 
сходилися Кучманський і Чор- 
ний шляхи. Протягом ХУІ-ХУП 
ст. Очаків зазнавав нападів з 
боку запорожців. У 1737 його за- 
хопив рос. ген. Б.Х.Мініх під час 
рос.-тур. війни 1735-1739, але 
мусив повернути туркам. Облога 
Очакова в роки рос.-тур. війни 
1768-1774 була невдалою. В ході 
рос.-тур. війни 1787-1791 фор- 
тецю взяли (17.12.1788) війська 
князя Г.О. Потьомкіна. Учас- 
никами облоги 1 штурму була 
кіннота й флотилія Чорномор. 
козачого війська. Тут, на лима- 
ні 19.06.1738 загинув кошовий 
отаман Сидір Білий. За Яським 
миром 1791, Очаків залишився 
за Рос. імперією. 
ОЧАКІВСЬКА ОБЛАСТЬ - 
російська назва міжріччя Півд. 
Бугу і Дністра наприкінці ХУМПІ 
ст. з центром в Очакові. Тур- 
ки й татари йменували його, 
Єдисан або Озю (карти 4, 6, 6, 
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10). Північний кордон (з Поль- 
щею) проходив по річках Ягор- 
лик і Кодима. Підлягав Єдисан 
Кримському ханству, а з 1775 - 
Османській імперії. У 1750- 
І739 північна 1 західна части- 
ни області мали назву Ханська 
Україна через наявність досить 
густого українського населення. 
Із ХМІ ст. тут по 1770 кочува- 
ла Єдисанська орда, але деякі 
її представники лишалися в ній 
1789. Після 1775 область актив- 
но заселювали вихідці з Право- 
бережної України, запорожці 
(див. Буго-Дністровська Січ), 
а також молдовани. Відійшла до 

Російської імперії 29.11.1791, 
згідно з Яським мирним дого- 
вором. З середини 1792 поділе- 
на на чотири номерних повіти 
(див. Дачі), які 1795 увійшли до 
Тирасп. повіту. 
ОЧАКІВСЬКЕ  (Бугазьке) 
ГИРЛО. Одне з гирл Дністр. 
лиману. Було в східній части- 
ні піщаного пересипу, що від- 
окремлює лиман від Чорного 
моря, ближче до Очакова (звід- 
си й назва). На відміну від Царе- 
градського, це гирло було міл- 
кішим (активно функціонувало 
під час повеней), але саме ним 
до лиману заходила риба, зокре- 
ма кефаль. За даними Ф.Г. де 
Волана 1791, гирло завширш- 
ки сягало 25 сажнів (близько 
53 м) і завглибшки - 5-6 футів 
(1,5-1,3 м). Час від часу, коли 

стік Дністра меншав, гирло за- 
мивалося піском (1790, 1926). 
У 1795, на «Гидрографической 
карте северньшм берегам Черно- 
го моря...», його глибину позна- 
чено 3 фути (0,9 м). Частина пе- 
ресипу (острів завдовжки б, за- 
вширшки близько І версти) між 

двома основними гирлами мало 
назву Бугас (Бугаз). За часів 
Ф.П. де Волана тут було кілька 
островів. П.П. Свиньїн в «Опи- 
сі Бесарабської області» (1816) 
записав: «Пересип між гирлом 
Дністра називається Бугас або 
Очаківське гирло завдовжки 6 
верст, а завширшки не більше 
однієї версти; вона не залива- 
ється ніколи водою, а тільки 

береги її під час сильної з моря 
бурі вкриваються хвилями. На 
ній дуже зручно влаштувати ка- 
рантин і навіть збудувати укрі- 
плення; нині стоїть тут бранд- 
вахтове (військове) судно». За 
описом 18571: ширина гирла 70 
сажнів (майже 150 м), глибина 5 
футів (1,5 м). 1916-го через Оча- 
ківське гирло прокладено заліз- 
ницю (був тимчасовий міст, по- 
новлений 1941 - див. Дністров- 
ська мостова переправа). А 
протягом 1953-1955 гирло заси- 
пане остаточно. У 1980-х наси- 
пи залізниці і шосейної дороги 
в районі колишнього гирла укрі- 
плено каменем і бетоном (карти 
10, 13-ІЗа, 13, 23, 26). 
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ПАВЛЮЧЕНКО Микола 
Олександрович (29.01.1929, Ри- 
баківка Березан. р-ну Микол. обл. - 
13.03.1983, Великодолинське) - 
передовик виробництва. Трудову 
діяльність почав трактористом у 
к-пі с.Рибаківка (1944-1947), після 
служби в РА повернувся в госп- 
во. Працював трактористом (1955- 
1969), бриг. тракторної бригади 
р-пу «Перемога» (1969-1983). Пе- 
реможець соц. змагання. Не раз був 
депутатом Овід. районної та Ве- 
ликодол. селищної рад. Нагородж. 
орденами Леніна (1973), Трудового 
Червоного прапора (1971), медаля- 
ми, почесними грамотами. 
ПАЛАУЗОВ Володимир Ми- 
колайович (1851, Одеса - 1920, 
там само) - криміналіст, юрист, 
син М.Х.Палаузова. Закінчив Рі- 
шельєв. гімназію (18638) і юрид. ф-т 
Новорос. ун-ту (1872). Залишений 
при ун-ті для підготовки до про- 
фесорської діяльності; захистив 
дисертацію (1378), доцент (1880), 
екстраординарний проф. кримі- 
нального права (1384), док. кри- 
мін. права (1835); професор ун-ту 
(1887). Під час російсько-турецької 
війни 1877-1878 багато зусиль до- 
клав, щоб облаштувати врядуван- 
ня в Болгарії. Член Одес. міської 
Думи, почесний мировий суддя. 
Автор фахових праць з криміналіс- 
тики. 1911 мешкав на х.Палаузова 
(див.Одеські заміські хутори). 
ПАЛАУЗОВ Микола Христо- 
форович (1316-1899) - російсько- 

болгарський діяч, родом із Габрово 
(Болгарія). Жив в Одесі, закінчив 
Рішельєв. ліцей (1842). Цензор, 
член Одес. митниці, ініціатор За- 
снування одесько-болгарського нас- 
тоятельства. Під час служби нагля- 
дачем Тирасп. митниці познайо- 
мився з архієпископом Інокентієм 
(1843). Придбав ділянку землі по- 
руч з його дачею (див. Архієпис- 
копова дача 1 Палаузова хутір). 
У 1354-1356 був посередником між 
болгарами і росіянами при росій- 
ському Генштабі в Бухаресті. 
Палаузов Н.Х. Из воспоминаний об Одес- 
ских иерархах // Из прошлого Одессьі. - 
Одесса, 1894. 

ПАЛАУЗОВА (Володимирівка) - 
хутір. Був на тер. Одес. градона- 
чальства (в межах нинішніх Лен- 
селища й Авангард. селради, між 
сс. Застава 1 Великий Дальник) з 
другої половини ХІХ до 1920-х 
(див.Одеські заміські хутори). На 
1911 хутір адміністративно нале- 
жав до дільниць: 7 мирового суд- 
ді, Дальницької поліцейської та 
15 судово-слідчої. Дістав назву од 
власників: М.Х. Палаузова і В.М. 
Палаузова. На місці хутора 1923- 
1929 засноване приміське підсобне 
с.-г. під-во, яке поклало початок 
рад-пу «Авангард». 
ПАЛАЦСПОРТУ їм.В.І. Дукова- 
комунальне підп-во Овід. райра- 
ди. Відкритий 08.09.2004 за учас- 
ті прем'єр-міністра України В.Ф. 
Януковича, голови Одес. ОДА 
С.Р.Гриневецького, олімп. чемпі- 
онів та чемпіонів світу Т.І. Мака- 
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рець, І.А. Разорьонова, М. Міль- 

чева, Ю. Білонога. Буд-во роз- 
почалось у 1994 з ініціативи В. І. 
Дукова. Коштувало 4,5 млн.грн. 
Понад 2,5 тис. жителів р-ну внесли 
від Ї| до 900 грн., підприємці - 1,5 
млн. грн., з обл. та районного - по 
600 тис. грн., з державного бюдже- 
ту - 1,1 млн. грн. Гол. підрядник 
ПМК-І на чолі з В.І. Гайдаржі 
(8092 вартості об'єкта освоєно про- 
тягом 2000-2004). Розрахований на 
1,5 тис. місць. Щодня буває 350- 
400 дітей, серед яких учні ДЮСШ 
Мої 1 ЛХе2, вечорами працюють 18 
дорослих спортивних груп. Є фут- 
больний майданчик зі штучним 
покриттям (2009), відкрито фі- 
лію в с.Новоградківка (2008). Не 
раз проходили районні та облас- 
ні змагання з різних видів спорту. 
Змагання на «Кубок Овідіополя» 
з бальних танців та карате набу- 
ли статусу міжнародних. Щороку 
в червні - змагання з гандболу на 
приз Т. Макарець, у жовтні - з фут- 
болу на приз В. Дукова. Дир. А.А. 
Оксенюк. 
ПАЛЛАС Петер Симон 
(22.09.1741, Берлін- 1811)-вчений- 
енциклопедист,  природознавець, 
географ 1 мандрівник. Здобув осві- 
ту в університетах Галлє, Гетінгена, 
Лейдена (Німеччина). З 1764 - член 
Лондон. королів. тов-ва і акаде- 
мії в Римі. З 1766 - член і профе- 
сор  Санкт-Петербурзької  Імпер. 
академії наук. Знаний у світі на- 

уковими  екс- 
педиціями по 
Російській ім- 
перії. У 1790-х 

| відвідав  пів- 
день України 
та Крим. Свої 
спостережен- 
ня фіксував у 
щоденнику. Зо- 
крема, за мате- 
ріалами Ф.П. 

ПЕТР СИМОН де Волана, по- 
ПАЛЛАС дав опис зна- 

НАБЛЮДЕНИЯ, хІДдДОК З так 

ССДЕЛАННЬНЕ | званої «Овідія 
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 5 

по южньм гробниці» при 
НАМЕСТНИЧЕСТВАМ Аджидері. 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

в 1793-1794 годах 
Паллас І.С. 

Наблюдения, 
сделаннье во время путешествия по 
южньюм наместничествам Русского го- 
сударства в 1793-1794.-М., 1999. 

ПАМ'ЯТНИКИ  ВІЙСЬКОВО- 
ІСТОРИЧНІ - меморіальні знаки 
і скульптурні зображення, присвяче- 
ні періодам громадянської і Другої 
Світової воєн. На території Овід. р-ну 
встановлено: Авангард - пам'ятник 
односельцям, загиблим під час визво- 
лення села у ВВВ (1984, біля офісу 
«Авангард-Д»); Барабой - братська 
могила 29 воїнів 10 гв. КД, заги- 
блих у квітні 1944 (1954), меморіал- 
пам'ятник 5 мешканцям, розстріля- 
ним окупантами, та пам'ятник 54 
землякам, загиблим у ВВВ (1975, у 
центрі); Великодолинське -- братська 
могила 40 воїнів, загиблих під час 

визволення села 11.04.1944 (1948), 
могила льотчика, гв. лейт. В.О. Дени- 
сова, загиблого 1944, а також ще двох 

авіаторів, загиблих 1946-1947 (центр. 
кладовище); Грибівка - братська мо- 
гила 45 воїнів, загиблих під час визво- 

лення села 13-14.04.1944 (кладовище); 
Дальник - братська могила-меморіал 
70 воїнів та безіменна могила вої- 
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нів 20, 47 та 79 гв. СД, загиблих під 

час визволення села у квітні 1944, та 
пам'ятник землякам, загиблим у ВВВ 
(1970); Доброолександрівка - брат- 
ська могила 15 воїнів, загиблих під 
час визволення села у 1944 (1970, біля 
школи); Йосипівка - братська могила 
27 воїнів 74 та 80 гв. СД, загиблих 
під час визволення села у квітні 1944 

(1957, кладовище); Калаглія - могила 
П.М.Усатого, загиблого 30.03.1941 

(1973, кладовище) і братські моги- 
ли 36 воїнів (1950) 1 39 воїнів 10 гв. 
КД, 27 140 гв. СД, загиблих під час 

визволення села у квітні 1944 (1958, 
2010), могили патріотів Є.А. 1 П. Вер- 
бицьких, розстріляних у квітні 1944 
(1974, кладовище), братська могила 
15 воїнів 10 гв. КД та 40 гв. СД, заги- 
блих під час визволення села у квітні 
1944 (1957), братська могила воїнів, 
розстріляних у квітні 1944 (1973, біля 
школи), меморіал і Алея Слави (1977, 
центр села); Люстдорф  - меморі- 
альна стела в центрі села на честь 
фронтових медсестер (О.Н. Лещен- 
ко, Т.П. Мороз, П.О. Крахмаль, Є.О. 

Худолій, О.М. Федочкіна, Є.Ф. Ло- 
патюк); Миколаївка -- могила гв. кап. 
С.П. Іваненка, загиблого 25.05.44 

(1944 1 1974, кладовище); Надлиман- 
ське -- братська могила 6 воїнів і без- 
іменних воїнів 25 Чапаєвської дивізії, 

загиблих у 1941 (1974, кладовище, 

перепоховані біля школи 1994); Ново- 
градківка -- дві братські могили (22 1 
18) воїнів 259 СД та 5147 ХПГ, заги- 
блих під час визволення села у квітні 
1944 (1944, відновлений 27.10.2009); 
Овідіополь -- братська могила 4-х чер- 
воноармійців, загиблих 19.04. 1919 і 

50 воїнів 20, 74182 СД та 113 ППГ, 
загиблих 13.04.1944 (1964), братська 
могила 7 воїнів, загиблих у жовтні 
1941 1 могила 47 моряків, загиблих 
під час оборони Одеси (кладовище 
Хо1, 1954), братська могила 5 воїнів, 

загиблих 13.04.1944 (кладовище 02), 
пам'ятник 295 партизанам і односель- 
цям, загиблим у ВВВ (вул. Портова), 
історичне місце загибелі воїнів 10 
Кубанської КД 10-11.1944 - Курган 
Слави «Козацьке поле» 1 пам'ятник 
«Невідомому козакові» (1994, кладо- 
вище Хо2); Прилиманське -- пам'ятник 
землякам, що загинули у ВВВ (1956, 
біля БК, реконструкція 2006), 5 могил 
воїнів (дві плити з прізвищами за- 

гиблих біля Татарки в 1941 1 1944), 
обеліск на честь воїнів 25 Чапаєв. ди- 
візії 12 КД, що боронили Одесу 194 
(1964, біля шосе Одеса-Овідіополь); 
Таїрове - пам'ятник 9 воїнам (праців- 
никам ін-ту ім.Таїрова), загиблим на 
фронтах ВВВ (монумент 1977) 1 мо- 
гила воїна Г.О.Завгороднього (1911- 
20.09.1941); Петродолинське - брат- 
ська могила 16 воїнів 10 гв. КД, 74 
Гв СД та 77 ОСБЬр, загиблих під час 
визволення села у квітні 1944 (1958, 
кладовище), меморіал на честь одно- 
сельців, загиблих у роки ВВВ; Роксо- 
лани - братська могила 18 воїнів 35 
гв. СД, 20 ЗенБр, 22 винищувально- 

штурмової СБ та І гв. УРуУ, а також 
могила рядового І.Остапенка, що за- 
гинули у квітні-серпні 1944 (1946, 
кладовище), пам'ятник 172 землякам, 

загиблим у ВВВ (1976, біля БК); Су- 
хий Лиман - братська могила 8 воїнів 
25 Чапаєв. дивізії, загиблих у 1941 
(1967, біля школи), пам'ятник земля- 
кам, загиблим у ВВВ (1973)... 
ПАМ'ЯТНИКИ  ВОІНАМ- 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ - 
скульптурні зображення 1 мемо- 
ріальні знаки, відкриті в пам'ять 
про жителів Овід. району, загиблих 
під час війни в Афганістані (1979- 
1939). Великодолинське: пам'ятник 
воїнові О.В.Загороднюку, загинув 
15.09.1983 (на кладовищі; його 
ім'ям названо Великодол. ЗОШ М» 
2); пам'ятний камінь на централь- 
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ній площі біля Великодол. ЗОШ 

Хо 1. Дальник: меморіальна дошка 
воїнові О.П. Пацару, який загинув 
у лютому 1985 (на будинку школи; 
його ім'ям названо школу і вули- 
цю). Овідіополь: пам'ятник воїнам- 
інтернаціоналістам на площі Неза- 
лежності, встановлений 12.06.2004 

(скульптори й автори проекту 
батько 1 син С.С. 1 С. Чаркіни, ар- 
хітектор О.А. Гайдученко, підряд- 
ник ТОВ «Агросервіс» - дир. Ф.Г. 
Мурадов). Являє собою чотири- 
сторонній вертикальний барельєф 
з композицією, дзвіницею 1 верхів- 
кою у формі сокола. На фасадному 
боці зображений Св. Георгій пере- 
можець, герб Овід. р-ну 1 напис із 
акафіста: «Радуйся, ратоборець, 
славо. Радуйся, вьісокая мучеников 
похвало, Радуйся, Георгиєе, великий 
победоносче!». 
ПАМ'ЯТНИКИ ЖЕРТВАМ 
ГОЛОДОМОРІВ. В Овід. р-ні 
стоять в Авангарді - хрест і ме- 
моріальний знак (2008); Барабої 
(27.11.2008); Овідіополі - камінь 
пам'яті на місці, де мав постати 

меморіал «Трагедія і велич Украї- 

Аванг: Прилиманське 

ни» (2008); Прилиманському; Рок- 
соланах - хрест і меморіальний 
знак (2008). 
ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРИЧ- 
НИМ ДІЯЧАМ -- скульптурні 
зображення, пам'ятники на честь 
видатних земляків, історичних ді- 
ячів. Овідіополь має пам'ятники 
землякові, Герою Радянського Со- 
юзу П.М.Вертелецькому (біля Овід. 
НВК по вул. Шевченка Мо 212 1 вул. 
Калініна, 104), пам'ятник В.І. Дуко- 
ву (2001, скульптор М.І. Степанов, 

Погруддя 

А. Трофимова 

Погруддя 

В.Є: Таїрова 

Погруддя 

П. Вертелецького 
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кладовище Хо2), пам'ятник Овідію 

(1993, скульптор М.І.Степанов пло- 
ща Овідія). Таїрове - пам'ятник В.Є. 
Таїрову (перед будівлею інституту); 
Молодіжне - погруддя А.В. Трофи- 
мова (біля Молодіжн. сільради). 
«ПАМ'ЯТЬ і СЛАВА» - 
військово-історичний центр (гро- 
мадська організація).  Заснова- 
ний у 2007. Провадить пошукову 
і краєзнавчу роботу на території 
Одес. обл. Одним з напрямків ді- 
яльності є шукання неврахованих 
військових поховань (поодиноких 
і братських могил), встановлення 
імен загиблих у роки ВВВ, а та- 
кож розшук їхніх родичів. Робо- 
та - як у полі шляхом експедицій 
(«Вахти пам'яті»), так і в архівах. 
За час існування проведено 9 вахт, 
у перебігу яких знайдено і пере- 
поховано майже 200 бійців РСЧА 

і моряків ЧФ, загиблих під час 
оборони Одеси 1941. Дві вахти 
було на землях Овід. р-ну побли- 
зу Дальницького лісу (05.2008 1 
04.2009). Тут знайдено 41 невідо- 
мий солдат і матрос, для двох по- 
щастило розшукати прізвища. По- 
ховано їх біля монументу Поясу 
Слави в Прилиманському. Центр 
видав кілька брошур (підготував 
ветеран-пошуковець Л.Н.Суховій). 
Частина з них стосується Овід. 
р-ну: «Военньй некрополь. Одес- 
ская область 1941 г. Овидиополь- 
ский район», «Военньвшй  некро- 
поль. Одесская область 1944 г. 
Овидиопольский район» (2010), 
«Оборона Одессьг 1941 г. 3-й полк 
морской пехоть», «Освобождение 
Одещинь. 4 гв. Кубанский казачий 
кавалерийский корпус» (2009) та 
їн. Центр співпрацює з Упр. охоро- 
ни об'єктів культурної спадщини 
Одес. ОДА; голова центру - Л.В. 
Ігнатьєв, наук. консультант - док. 

іст. наук І.В. Сапожников. крім 
того, ідентифіковано 39 загиблих 
козаків-кубанців, похованих 1944 
в Калаглеї. 
ПАНФІЛОВ Лван Васильович 

(01.0.1893, 
Петровськ Са- 
ратов. губ. - 
13.11.1941) -- 
ВІЙСЬКОВИЙ, 

ген.-майор, 
Герой Радян- 
ського Союзу. 

- Учасник Пер- 
ри "шої Світової 

ць ло війни. Під час 

громадянської війни записався до 
І Саратов. полку. Після війни слу- 
жив у 183 окр. прикордонному б-ні, 
один з роїв якого під його коман- 
дою стояв в Овідіополі (1921). Тут 
познайомився з Марією Коломієць 
(1903 р.н., батьки Іван Устимович і 
Варвара Парфентіївна Коломієць). 
В шлюбі з нею мав 4 доньок і сина. 
Закінчивши курси при Київ. шко- 
лі РСЧА ім.Каменєва (1923-1925), 
брав участь у боротьбі з басмача- 
ми в Середній Азії. З 1940 - ген.- 
майор. У 1941 захищав підступи до 
Москви. Загинув поблизу Волоко- 
ламська 19.11.1941. Перепохований 
на  Новодіви- 
чому кладови- 
щі у Москві. У 
1970-х спогади 
«Генерал Пан- 
філов»  напи- 
сала його дру- 
жина, а 2009 

книжку «0 Ге- 
рое Советско- 
го Союза ген.- 
майоре Й.В. 
Панфилове» 
доповнила 1 пе- 
ревидала його 

М.І. Коломієць- Панфілова, 

1930-ті рр. 

г 2/4 -- 



молодша дочка Майя. В них згада- 
но Овідіополь. 

ПАНЧЕНКО Микола Микола- 
йович (нар. 
14.04.1959, 

Лозоватка 

Первомайс. 
р-ну Микол. 
обл.) - органі- 
затор  вироб- 
ництва. Закін- 

чив Одес. ін- 

женерно-буді- 
вельний ін-т 
(1985), Одес. 
регіонал. ін-т 

державного упр. при ШПрезиден- 
тові України (2007). Канд. наук 
з державного управління (2009). 
Трудову діяльність розпочав пра- 
цівником буд-го цеху р-пу «Маяк» 
(1976-1977). Після служби в РА 
працював інженером, майстром 
дільниці Овід. «Міжколгоспбуду» 
(1985-1936), був провідним інжене- 
ром Овід. райагропромоб'єднання 
1986-1988), Овід. райсількомун- 
госпу (1988-1991), молодіжного 
об'єднання «Новий час» (1991- 
1992), будівельником у Польщі 
(1993-1994). Подальша робота 
пов'язана з газовим госп-вом: ін- 
женер (1994-1993), дир. (1998- 
2001) ПМП «Скіф». З 2002 очолює 
Овід. упр. експлуатації газового 
госп-ва. У 2002-2010 газопроводи 
видовжилися з 775,3 км до 1040 км, 

кількість абонентів зросла з 11337 
до 22540. Нагородж. почесною від- 
знакою гол. Одес. облради, орде- 
ном УПЦ, Св.Георгія, грамотами. 
ПАНЧУК Анатолій Дмитро- 
вич (нар. 09.11.1957, Оксанина 
Уман. р-ну Черкас. обл.) - вчитель, 
держслужбовець. 1930 закінчив 
іст. ф-т Одес. ун-ту ім.Мечникова, 
у 2004 - юрид. ф-т того самого ун- 

ту. Трудовий 
шлях  розпо- 
чав учителем 
Овід. СШ. 
Працював на 
КоОмСоОмоОЛль- 
ській та пар- 
тійній роботі. 
Перший дир. 
Овід. район- 
ної Станції 

юних  техні- 
ків (1991-2006). Саме він заклав 
матеріально-технічну базу станції 
та започаткував низку напрямків 
роботи з молоддю (картинги, тех- 
нічне обслуговування, авіамоде- 
лювання, бісероплетіння тощо). 
За успіхи у вихованні підростаю- 
чого покоління нагородж. знаком 
«Відмінник народної освіти», гра- 
мотами районного та обл. відділів 
освіти, Міністерства освіти й науки 
України, облради. Помічник народ- 
ного депутата України на громад- 
ських засадах в Овід. р-ні у 1998- 
2004. З 2006 - нач. юрид. відділу 

виконавчого апарату Овід. райради, 
її депутат. | 

ПАРАБОЙ (Перебойна) - див. 
Барабой, хутір. 
ПАРАТОВА Юлія Євгенівна 

(нар.07.11.1986, 
Нова  Доли- 
на) - спорт- 
сменка, май- 

стер спорту 
міжнар. класу 
з важкої атле- 
тики (2007). 
Закінчила 
Одес. юрид. 
академію 

їі (2009).  Пер- 
ший тренер - Д.Ф. Сторощук. 
Тренується в Ю.П. Кучинова. 
Чемпіонка України (2007, 2009), 

зон 715 За 



срібний призер Європи (2009). 
Найкращий результат у ваговій 
категорії 58 кг: ривок 93 кг, по- 
штовх 114 кг. Нагородж. почесни- 
ми грамотами. 
ПАСІЧНИК Світлана Анато- 

ліївна (нар. 
234005 19375. 
Овідіополь) - 
спортсменка, 
майстер спор- 
ту з гандболу 
(1997). Після 
Київ. спортив- 
ного ліцею- 
інтернату гра- 

, ла за команду 
вищої ліги чемпіонату України 
«Інгул» (1992-1997, Кіровоград). З 
1997 - член збірної команди Укра- 
їни, з 1998 -- Хорватії. Грала в про- 
фесійних клубах Хорватії мм. По- 
жег (1998-2001), Загреб (з 2002) 
та Словенії (2001-2002, Пірана). У 
клубі «Подравка Вегета» стала чем- 
піоном Хорватії 2002/03, 2003/04, 

2004/05, кращою  гандболісткою 
країни з врученням «Кришталевого 
м'яча» в 2004/05, 2005/06, 2006/07. 

Бронзовий призер Середземномор- 
ських ігор (2005, Італія). Нагородж. 
почесними грамотами. 
ПАТРИК Василь Георгійович 

(нар.08.01.1937, 
Санжійка)  - 
господарник. 
Почав  трудо- 
ву діяльність 

у к-пі «9 січ- 
ня 1905 р.» 
(1951-1959), 
Служив у РА 
(1960-1963). 
Працював 

трактористом (1964-1975), слюса- 
рем у к-пі «ім.ХХІ з'їзду КПРС». 
Передовик виробництва,  раціо- 

налізатор. Не раз був депутатом 
сільради,  засідателем райсуду, 
членом бюро РК КПУ. Має звання 
«Знатний кукурудзівник України» 
(1972). Нагородж. орденами Тру- 
дового Червоного прапора (1971), 
Жовтневої революції (1973), меда- 
лями, грамотами. 
ПАУСТОВСЬКИЙ Костянтин 

Георгійович 
(31.05.1892, 
Москва - 14. 
07.1968, там 

4 само) - пись- 
менник. Наро- 

Я дився у сім'ї 
службовця- 
залізничника, 
що кілька ра- 
зів  переїзди- 
ла, аж поки не 

1912 закінчив Київ. 
класичну гімназію 1 2 роки вчивсь 
у Київ. ун-ті. Надрукував своє пер- 
ше оповідання «На воді» (1912). 
Користуючись пільгами батька на 
залізницях, багато подорожував. 
1914 перевівся до Москов. ун-ту, 
але з початком Першої Світової ві- 
йни пішов на санітарний тиловий, 
а за рік - на польовий потяг - ви- 
возити поранених з Польщі й Гали- 
чини. Лютнева революція застала 
К. Паустовського в Тульській губ. 
Повернувшись до Москви, працю- 
вав репортером у місцевих газетах. 
Коли владу здобули більшовики 
(1917), кілька разів побував на за- 
сіданні ЦВК, написав низку репор- 
тажів. Потім повернувся до Києва 
і служив в одному з караульних 
полків Червоної армії. Після Києва 
була Одеса і дворічна робота в ре- 
дакції газети «Моряк». В Одесі по- 
знайомився з молодими письменни- 
ками Е. Багрицьким, В. Катаєвим, 
І. Ільфом, І. Бабелем, Г. Шенгелі. 

осіла в Києві. 
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Написав чимало репортажів. По- 
вернувшись до Москви, працював 
редактором  РОСТу (1924-1929), 
почав друкувати свої твори в газеті 
«Правда». Першими були «Морські 
нариси» (1925), «Мінетоза» (1927), 
«Зустрічні кораблі» (1928): особли- 
вого розголосу набуло оповідання 
«Кара-Бугаз» (1932). Під час ВВВ 
був військовим кореспондентом 
на Південному фронті. По війні 
зробив подорож по Європі - тоді 
до нього прийшла слава письмен- 
ника. Опублікував роман «Золота 
роза» (1955), працював над авто- 
біографічною збіркою «Повість 
про життя» (1945-1963). У своїх 
спогадах згадав роки перебування 
в Одесі у 1920-х, зокрема в Люст- 
дорфі ії Сухому Лимані. У повісті 
«Час великих сподівань» не раз 
згадав Санжійку, яку вперше по- 
бачив у 1920-х, під час свого пла- 
вання на пароплаві «Димитрий»; 
тоді ж таки зазнайомився з нагля- 
дачем Санжійського маяка, мріяв 
тут жити й писати. Це здійснилося 
аж у 1960-х. У Санжійці мешкав у 
сім'ї греків Троянів у їхньому но- 
вому будинку. На будівлі місцевої 
школи 2000-го встановлена мемо- 
ріальна дошка на його честь (див. 
Меморіальні дошки). | 
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ  (Перво- 
майськ) - хутір, якого сьогодні 
вже нема. Містився обабіч заліз- 
ниці Одеса - Кароліно-Бугаз, за 2 
км від берега Чорного моря (карти, 
31, 326). Звався також хутором Кін- 
дратова. Виник на початку ХХ ст. 
На 1916: 14 дворів, 90 мешканців; 
1926 - 11 дворів, 42 особи (20 чол. 
122 жін.). У 1920-х входив до Рок- 
сол. сільради, на 1929 - 19 дворів, 
на початку 1930-х - 10 дв. Власни- 
ки: Бурлаченки (2 двори), Кузаконі 
(3 двори), Прокопенки (5 дворів). 

«ПЕРЕМОГА» - радгосп-завод. 
Виник у вересні 1944 на базі к-пів 
«Спартак» та ім.Тельмана як під- 
собне госп-во Одес. радгоспно- 
виноробного тресту. На початок 
1946 мав 2 трактори, автомаши- 
ну, 27 коней, 26 волів та 3 корови. 
Госп-во розвивалось 1 на 1951 вже 
мало 17 тракторів, 5 вантажних ав- 
томобілів, 4 комбайни, 2967 га с.-г. 

угідь (1139 га орної землі і 1100 га 
багаторічних насаджень). За ви- 
сокі показники (36 ц/га зернових) 
отримало велику бронзову медаль 
ВДНГ СРСР (1952). Вирощувало 
зернові, розвивало м'ясо-молочне 
тваринництво їі виноградарство. 
Підсобне госп-во складалось із ви- 

норобного заводу та холодильни- 
ка для зберігання винограду. 1966 
ввійшло до об'єднання «Одесрад- 
госпвинпром». Період до середини 
1990-х пов'язаний з діяльністю 
В.Я. Беюля (1966-1984), за якого 
р-п перетворився на сучасне бага- 
тогалузеве високоефективне  під- 
приємство. В 1960-х збирали в се- 
редньому по 18,6 ц зернових та 20 
ц кормових з га, а 1989 врожаї ся- 
гали, відповідно, 50 1 60 ц, а також 

120 ц плодів 1 90 ц винограду. Ви- 
нзавод щороку переробляв близько 
4 тис. т винограду, а холодильник 
зберігав понад 500 т фруктів. Про- 
йшло перезакладання старих вино- 
градників, висаджено пальметний 
сад на 110 га з крапельним зрошу- 
ванням. У 1980-х уперше в районі, 
з ініціативи А.Ф. Дзюби введено 
двозмінну роботу тваринників. На- 
слідок: надої молока сягнули 4500 
кг на корову. Колектив МТФ 4 роки 
поспіль ставав переможцем Всесо- 
юзного соц. змагання з врученням 
перехідного Червоного прапора 
(1985-1939). Кращі доярки - В.Р. 
Баула, Л.Є. Кузьміна, О.К. Бобляк, 
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Ф.О. Бохащева та ін. У 1990-х під 
керівництвом М.Ю.  Кишкаря 
(1984-1995) збільшено автопарк: 
70 тракторів, 6 комбайнів, більш як 

50 автомобілів, 4 кормозбиральних 
комбайни, повний набір сільгосп- 
техніки для виробництва продукції 
за інтенсивними технологіями. Ви- 
нзавод кожного року виробляв по- 
над 20 тис. декалітрів виноматеріа- 
лів. На МТФ було майже 1000 голів 
ВРХ, продуктивність їхня зросла 
до 5000 л молока на корову, виро- 
щено елітне стадо. Стали до ладу 

консервний завод, центральні май- 
стерні, критий тік, сіносховище, 
насіннєвий склад, МТФ, свинарник 

на тисячу голів, телятник, рекон- 
струйовано винзавод та ін. Соціаль- 
ний розвиток Великодолинського 
тісно пов'язаний з госп-м. Виросли 
80 будинків присадибного типу, 48- 
кв. будинок для спеціалістів, табір 
праці й відпочинку, дитсадок, про- 
лягли асфальтовані дороги, водо- 
гони, газопроводи. Більш як 100 
трудівників р-пу дістали нагороди: 
орден Леніна - Л.У. Наумова, М.О. 
Павлюченко, М.Ф, Акадулова; ор- 
ден Трудового Червоного прапо- 
ра - В.О. Тарасенко, А.М. Грузєє- 
ва, В.І. Никифоров, Р.І. Шевчук та 
їн. Протягом 1995-2005 - дир. О.І. 
Яковенко. Реорганізація на ВАТ 
«Перемога», 1881 га землі розпайо- 
вано, видано 451 державний акт на 
землю. На 2010 укладено 434 до- 
говори про оренду землі (середній 
розмір паю 4 га). 
ПЕРЕСЕЛЕННЯ КОЗАКІВ НА 
ТАМАНЬ. Уряд Катерини П вирі- 
шив перевести чорноморців на Ку- 
бань для захисту ділянки кордону 
імперії у травні-червні 1792. Дізна- 
вшись про ці наміри, Чорноморський 
Кіш скерував до Санкт-Петербурга 
А. Головатого. Його зустріч з Кате- 

риною ЇЇ відбулася 30.07.1792. Наній 
козакам вручили грамоту на вічне ко- 
ристування «...островом Фанагорією 
Г(Таманню| з усією землею на право- 
му боці р.Кубані...». Разом із грамо- 
тою імператриця подарувала війську 
хліб та сіль на срібній таці зі сріб- 
ною сільничкою, великий білий пра- 
пор, срібні литаври і дві труби, а для 
церкви - потир, визолочені «лазуро- 
ві» ризи 1 стихар. Але переселення з 
Дністра, так званої морської частини 
козацького війська, почалося ще до 
підтвердження прав козаків на виді- 
лену територію. Перебазовував фло- 
тилію бригадир П.В. Пустошкін, що 
прибув із Миколаєва до Слободзеї на 
Дністрі. Тут він застав 4143 із 9422 ко- 
заків (із них 2133 кінних), що числи- 
лись у складі Чорном. війська. Збір 
морської команди відбувся в Аджи- 
дері, куди 17.07 припливла основна 
частина козацької флотилії на чолі із 
Савою Білим. Тут дібрали найкращі 
човни, 21 гіршого лишили в Аджиде- 
рі, а 10 пустили на дрова. 21.07.1792 
з Дністр. лиману вийшло 50 човнів 
і яхта (колись перед цим належала 
Г.О. Потьомкіну). Дійшли до Оча- 
ківського рейду 29.07. Полагодивши 
на Станіславській Косі 26 старих 
човнів, флотилія 09.03 у супроводі 
корабля П.В.Пустошкіна рушила на 
Севастополь, куди прибула 11.08. До 
Тамані козаки допливли 23.08.1792. 
За офіційними даними, на човнах пе- 
ребувало 2863 козаки (разом з 95 осіб 
старшини). Насправді ж у дорозі до 
них приєднались «ватаги з невода- 
ми», отже назбиралось майже 3 тис. 
чоловік. Дві інші партії чорноморців 
дісталися Кубані пізніше - сушею: у 
жовтні 1792 під командою 3. Чепіги, 
а на початку 1793 - на чолі із А. Го- 
ловатим. 

Иванов П. Переселение запорожцев на Та- 
мань // Киевская старина. - 1891. -- Хо 7. 
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ПЕРЕСКЛЕННЯ ПРИЧОРНО- 
МОРСЬКИХ НІМЦІВ - приму- 
сове переселення мешканців ко- 
лишніх причорном. кол. почалось 
навесні 1944 після поразок Вер- 
махту на півдні України. Кінцевий 
пункт евакуації - губернаторство 
Вартегау (Зах. Польща). Одним 
з напрямків руху був так званий 
«Південний маршрут». Ним виїха- 
ло 37083 чоловіка 7081 селянським 
возом (19079 коней, 5769 корів). 
Одну з колон очолював польовий 
командир Вейтгартнер. Похід роз- 
почався 17.03.1944 з кол. Ней- 
Глюксталь (с.Цибулівка Цебриків., 
суч. Великомихайл. р-ну) і закін- 
чився в січні 1945 в транзитних та- 
борах округів Паб'яніце та Лодзь 
(Польща). Маршрут пролягав че- 
рез Тирасполь (21.03.1944), Дніс- 
тер до Бесарабії, Бендер, Тарути- 
ного (25.03.), Вулканештів (29.03), 
уздовж південного берега Дунаю 
на Чернаводу (Румунія, 04.05), 
Сілістрію (07.05), Татари (15.05), 
Лом (25.05), Відин (28.05), потім 
через Дунай до Оршевого (04.06) 
і Ясенового (10.06). Далі залізни- 
цею через Будапешт (Угорщину) 
до Вартегау. За свідченням Кдуар- 

да Мака, після літургії у церквах 
о 6.00 ранку колона вийшла 20.03. 
з ШПетерсталя на Овідіополь. З 
Олександергільфа було 340 сімей 
на 235 возах (575 коней). За ними 
рушили колоністи з Клейнлібен- 
таля. Два дні переправлялися по- 
ромами через Дністр. лиман, потім 
рухалися від Шабо й Аккермана до 
Сарати, далі через Румунію при- 
були до Югославії, а згодом заліз- 
ницею у товарних вагонах пере- 
бралися до Польщі. Тим часом на 
Овідіополь рухалася колона, що 
вийшла 25.03. із Зельц (Лиманське 
Розділ. р-ну), але дійшла тільки до 
Францфельлда, а потім повернула і 
ледь устигла переправитись через 
Дністер у Маяках 06.04.1944: в ніч 
із б на 7 квітня пором обстріляла 
авіація, а потім його захопили пар- 
тизани й частини РА. Усіх, хто не 

встиг перебратися на правий берег, 
заарештували й відправили до Си- 
бтру. На 12.07.1944 у Вартегау було 
вже близько 240 тис. переселенців, 
розміщених під охороною військ 
СС у таборах 1 перевірчих пунктах. 
Їх поділили на три категорії: 1 12 
діставали німецьке громадянство, а 
всі інші 3 - громадянство терміном 
на 10 років. Чоловіків призвали до 
Вермахту, поліції та інших військ. 
формувань. Зокрема, був набір до 
дивізії СС «Гогенштауфен». Усього 
мобілізували 20 тис. чол. З пере- 
селенців формували також загони 
охорони і будівельні частини. Че- 
рез навальний наступ РА 12.01.1945 
частину переселенців евакуювали 
до м.Борнім під Потсдамом (Ні- 
меччина). Але близько 20 тис. «ад- 
міністративно переселених німців» 
вибратися з Ватергау не змогли і 
потрапили в радянську зону оку- 
пації. Як Німеччина капітулюва- 

ла, більшість причорном. німців 



(з 25.05.1945) вивезли до СРСР у 
табори НКВС 1 на спецпоселення 
до Таджикистану, Казахстану та 
Сибіру.  ., 
«ПЕРСЕИ» - реконструкція арха- 
їчного човна. Створена з ініціативи 
В.В. Левчука на знак 210-річного 
ювілею Овідіополя. Виконавець - 
Центр дослідження історії море- 
плавства - керувався зображен- 
ням на вазі з Тебена. Збудований із 
2 реліктових дубових стовбурів на 
базі цеху декоративно-ужиткового 
мистецтва Національної спілки ху- 

дожників України в Одесі, човен 
повторює обриси й обводи суден 
давньогрецьких мореплавців і має 
габарити: довжина 10 м, ширина 2 
м, висота борту 0,7 м, зйомна що- 
гла заввишки 5 м, пряме вітрило 
площею ІЗ кв. метрів. Реконстру- 
йованим судном виконано кілька 
експериментальних  плавань по 
Дністр. лиману і Дністру з екіпа- 
жем 10 чол. 
Мельник И.К. Путешествиє в прошлое: 
«Персей». - Одесса, 2008. 

ПЕСЛЯК Микола Костян- 
тинович 
(11.10.1935, 
Деркачі Хар- 

- 03.2000, Нова 

Долина) - ви- 
«а робничник. 

ть а Закінчив 
ЧНО Одес. уч-ще 

і механізаторів 
" (1957), Одес. 
є с.-гін-т(1962). 

Працював гол. агрономом к-пу ім. 
Фрунзе (1962-1971), був дир. Одес. 
овочевої дослідної станції (1971- 
1974), гол. агрономом в упр. с.-г 
Овід. райвиконкому (1974-1979), 
головою к-пу ім. Фрунзе (1979- 
2000). Доклав зусиль до розвитку 

госп-ва 1 Нової Долини (газифіка- 
ція, БК, житло). Нагородж. меда- 

лями «За доблесну працю до 100- 
річчя Леніна» (1970), «За трудову 
доблесть» (1977), «Ветеран праці» 
(1987), бронзовою ВДНГ СРСР 
(1978), почесними грамотами. 
Його ім'ям названа вулиця села. 
ПЕТЕРСТАЛЬ (Регегзіаї) - ні- 
мецька колонія. Заснована 1305 на 
лівому березі р.Барабой на дачі І.Є. 
Кисленського (карти 19, 20-21, 31 
та ін., план 37). Мала назву Петрів- 
ка (з 1896), сучасне Петродолинське 
(з 01.02.1945). Заселена вихідцями з 
Вюртемберга, Рейнської обл. й Угор- 
щини (40-50 сімей). Лютеранська 
парафія Фрейденталь. Землі 2995 
дес. (1857: 50 дворів і 75 безземель- 
них сімей), 3010 дес. (1918), 3000 га 
(1940). Церква (1806), школа (1309). 
Цегельно-черепичний з-д. Сільрада 
(1926). Мешканців: 258 (1805), 517 
(1825), відповідно 867 (1859), 768 
(1837). 918 із них 875 німців (1897), 
987 (1905), 962 (1911), 895 (1916), 
916 (1918), 1020 (1926), 1111 (1943). 
Адміністративно входило до Лібен- 
тал. кол. округу Тирасп. й Одес. 
повітів (1805 - 1861); Грослібентал. 
(Маріїнської) волості Одес. пові- 
ту і губернії (1361-1926); Червоно- 
Повстанського 1 Спартак. р-нів Одес. 
округу 1 обл. (1926-1939), Овід. р-ну 
з 1939. В.М. Ястребов (1894) описав 
на землях кол. 3 нерозкопаних курга- 
ни заввишки 2 -- 4-х аршин. 
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ПЕТЕРСТАЛЬСЬКА КІРХА - 
євангельсько-лютеранська церква. 
Релігійна громада села затверджена 
1312 (до того входила до Фрейден- 
тальської парафії). Спочатку прави- 
лось у приміщенні школи в суботу 
й неділю, а потім у будівлі хлібно- 
го складу (з 1820). Незважаючи на 
5000 руб. боргу в сплаті державного 
кредиту 1 всього 7 руб. 45 коп. у касі, 
громада вирішила будувати кірху і 
найняла архітектора (1937). За рік 
виросла Кам'яниця на 300 місць із 
дзвіницею (дзвона для неї придба- 
ла молодь на власні заощадження). 
Загалом кошти будівництва сягнули 

4000 руб. У (1846 1 1387) реставро- 
вано. На сьогодні вона в руїнах. 
ПЕТЕРСТАЛЬСЬКА ШКОЛА -- 
церковно-парафіяльна, заснована в 
пристосованому приміщені (1807). 
Протягом 1812-1813 постала нова 
кам'яна, де містився молитовний 

дім (див. Петерстальська кірха). 
Школу перебудовано 1823 і 1832. 
Навчали дітей самі колоністи, по- 

тім священик. Працювала восени 
та взимку (протягом 3-4 місяців). У 
1970 було 169 учнів і вчитель. 1874 
відкрито сільське початкове уч-ще 
від земства (два вчителі). На 1887 
вчителі: нім. мови Е. Міллер, рос. 
мови Е. Фріппель (на 1891 - Х. І. Ві- 
рріх), помічник К.К. Брекколь. 1913 
збудовано нову школу - діяла до 
1932 як початкова, потім 4-класна; 

5-7 класи учні закінчували у Спар- 
таківській (Гросліб.) центр.школі. 
До війни в ній працювали: Геп- 

пель (дир.), Г. Бауер, Л. Приль, А. 
Крафт, Марія та Иоган Шмідти, Л. 
Катценштейн 1 В. Менгартус. 
ПЕТРІВКА - назва німецької кол. 
Петерсталь (суч.  Петродолин- 
ське) з 1896 по 1916. Переймено- 
вана на честь великого князя Петра 
Миколайовича (10.01.1364, Петер- 

бург - 17.06.1931, Франція), онука 
рос. імп. Миколи І. 1896: 49 дворів і 
250 мешканців (130 чол. 1 120 жін.), 

баптистський молитовний дім, шко- 
ла - 153 учні (31 хлоп. і 72 дівч.), 
корчма, 3 крамниці. До міста Оде- 
си - 30 верст, до залізничної стан. 
Вигоди - 20 верст, до пароплавного 
причалу Одеси - 35 верст, до паро- 
плавної стан. Маяки - 10 верст; до 
центру волості (Маріїнське) - 16 
верст (карти 29, 30а). 
ПЕКТРОВ (Іван Юхимович 

(30.09.1396, 
Трубчевськ 
Орлов. губ. 
- 07.04.1958, 
Москва) - вій- 
ськовий. Після 
прогімназії на- 
вчався в учител. 
семінарії Ка- 
рачаєва  (1913- 
1916); в Олек- 

сіївському юнкер. уч-щі (1917), 
служив прапорщиком у запасному 
156 полку в Астрахані. З 19183 у 
Червоній Армії, воював на Схід- 
ному фронті з білочехами і біло- 
гвардійцями; з 1920 на Західному, 
проти поляків. По громадянській 
війні служив ком. кавескадрону, 
полку, окр. бригади 11 КД І кінної 
армії. З 1922 боровся з басмачами. 
Учився, став ком. 2 полку Туркмен- 
ської бригади (1929); ком. І турк- 
менської дивізії (1932); нач. військ. 
училища в Ташкенті (1932-1940); 
1940 - ком. 194 СД, ком. 27 механіз. 

корпусу; ген.-майор. Під час ВВВ - 
ком. І КД, а з 20.081941 - ком. 25 
Чапаєв. дивізії. Брав участь в обо- 
роні Одеси. З 05.10.1941 призна- 
чений ком. Приморської армії. 
Керував евакуацією з Одеси до 
Криму. Коли Севастополь ліг у ру- 
їнах, евакуювався на підводному 

оУдоі 



човні, де вчинив спробу самогуб- 
ства. З серпня 1942 командував 44 
армією, з жовтня - Чорном. групою 
військ Закавказ. фронту, у березні- 
травні 1943 - нач. штабу, а потім 
ком. Північно-Кавказ. фронту. Діс- 
тав звання: ген.-лейт. (14.10.1942), 
ген.-полк. (27.03.1943), ген. армії 
(09.10.1943). В лютому 1944, за не- 
вдачі в Керченсько-Ельтінгенській 
операції виведений у резерв Ставки 
ВГК і понижений у званні до ген.- 
полк. Невдовзі очолив 33 армію За- 
хід. фронту (13.03.1944), П Білорус. 
фронт (12.04.1944), ГУ Укр. фронт 
(06.05.1944), відновлений у званні 
ген. армії. У травні 1945 року став 
нач. штабу І Укр. фронту, а за вдале 
керівн. Берлін. 1 Празьк. операція- 
ми удостоєний звання Героя Радян- 
ського Союзу (29.05.1944). Після 
війни очолив Туркест. ВО, став 
першим заст. головкома Сухопут- 
них військ, а потім гол. інспекто- 

ром Міністерства Оборони СРСР. 
ПЕТРОДОЛИНСЬКА ШКОЛА 
(до 1945 - Петерстальська шко- 
ла) - загальноосвітній навч. заклад 
І-ПІ ст-нів з денним навчанням. При 
ньому діє історико-краєзнавчий му- 
зей, створений 1992-1997 (керівник 
О.О. Телешова). У повоєнні роки 
вчителювали: В.І. Юдін (дир.), О.О. 
Борнасова, Г.П. Юдіна, О.М. Щукі- 
на, Г.З. Кожухар. У школі навчало- 
ся 35 учнів. З 1950 стала 7-річною 
(прибули викладачі Є.Г. Березуць- 
ка А.А. Кучеренко, П.Г. Радиш, 
СІ. Фішман, Л.В. Шевченко). В 
1960/1961 навч. році перейшла на 
8-річне навчання (15 викладачів). 
1972 стало до ладу нове примі- 
щення школи (класи-кабінети, ме- 
тодкабінет, спортзал, роздягальня, 

буфет та ін.) - набула статусу 10- 
річки. 1939 відкрито україномовні 
класи, у 2003/2004 навч. році - по- 

чали вивчати іноземну мову з 2 
класу, з'явився комп'ютерний клас. 
З ініціативи дир. с.-г. підп-ва «Пе- 
тродолинське» С.Я. Жука, поча- 
лось буд-во нового корпусу. Пер- 
шу чергу (котельня, спортивний 
зал) ввели в експлуатацію 2004, 
а шкільну їдальню 2007. В школі 
40 педагогів. Звання «Відмінник 
народної освіти України» мають 
В.В. Куцева, Л.І. Недєльчева, Н.В. 

Рябко, Л.П. Гербер, Г.І. Петрова, 
Л.І. Янчуковська. Старші вчителі: 
ІЛ. Карнаухова Н.Я. Лепинських; 
вища категорія: Н.Л. Анисимова, 
Л.В. Богатчук, А.О. Лупанова, Т.М. 

Штремель, О.М. Яковлева та ін. За 
час існування школи випущено 13 
учнів із золотою та 6 із срібною ме- 
далями. Вона має добрі досягнення 
в спорті: волейбол (В.А. Кучерен- 
ко), футбол (С.М. Акопян), карате 
(Е.О. Шумахер); художній творчос- 
ті - шкільний хор, декоративно- 
прикладне мистецтво (Н.Я. Ле- 
пинських). Директори: В.І. Юдін 
(1947-1949), В.В. Кирін (до 1950), 
Г.3. Кожухар (до 1960) С.І. Греб- 
нєв (до 1993), В.К. Кучеренко (до 
2002), В.В. Куцева (до 2005), Л.І. 
Недєльчева (з 2005). 

ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ - село, 
центр сільради. Розташоване у пів- 
нічній частині Овід. р-ну на лівому 
березі р.Барабой. Відстань до рай- 
центру 30 км. Площа земель сіль- 
ради 3346 га (земельний запас 343 
га, державний резерв 171 га, садові 
кооперативи - 17,8 га). Територія 
ради межує на півдні з Йосипів- 
ською, на заході з Надлиманською 

сільрадами, на сході та півночі - з 

Біляїв. р-ном. Площа села 576,6 
га. Населення (2001) - 3200 осіб 
(1595 чол. 1 1572 жін). Виникло 
1805 як німецька колонія Петер- 
сталь. Наприкінці 1929 створено 

го 282 -- 



Церква. С. Петродолинське 

к-п ім.Лібкхнехта. Під час ВВВ тут 

проходив рубіж Південного секто- 
ра оборони Одеси. 08-09.04.1944, 
коли точились бої за визволення 
краю від  німецько-румунських 
військ, на Одесу  проривалась 
кінно-механізована група ген. І.О. 
Плієва. По війні в селі було понад 
10 гадсобних госп-в різних під-тв. 
Вони об'єдналися в р-п «Плодоо- 
вочевий», перейменований 1976 на 
р-пам.ХХУ з'їзду КПРС. У його ко- 
ристуванні було 3290 га с.-г. угідь, 
у т.ч. 2303 га орних, 958 га зро- 
шуваних, 2586 га садів і 100 га ви- 
ноградників; розвивалося тварин- 
ництво. 33 працівники р-пу були 
нагороджені орденами і медалями. 
Протягом 1966-1976 в селі поста- 
вили 220 будинків, 2 гуртожитки, 
СШ, адмінбудинок і дитячий ком- 
бінат. Крім того, діяли БК (250 
місць), бібліотека, ФАП, кравець- 

ке ательє, перукарня, громадська 
їдальня, 3 магазини, 2 ларки, відді- 

лок зв'язку та ощадкаса. У 1990-х 
р-п реформований на КСІЇ, а потім 
на агрофірму «Петродолинське». 
03.10.1992 зареєстровано громаду 
Свято-Покровської церкви. На зем- 
лях сільради відоме поселення епо- 
хи пізньої бронзи (на лівому березі 
р-Барабой на північ від села; від- 
крила М.О. Романовська 1961), а 

також кілька курганів, розкиданих 
на плато по обидва боки річки. Три 
насипи на південь від шосе Одеса - 
Маяки розкопала 1979 експедиція 
Інституту археології НАН України 
(1. Т.Черняков 1 І.Л.Алексєєва). 
ПЕЧЕНІН Анатолій Андрійович 

(нар. 07.01.1942, 
Новотиришкіно 
Смолен. р-н Алт. 
краю) - господар- 
ник, громадський 
діяч. Закінчив Ке- 
меров. гірничий 
ін-т (1965), Ленін- 
град.інж.-економ. 
ін-т (1976). Був 
виконробом, 
старш. виконроб, т? 

гол. інженером на Всесоюзному ком- 
сомол. буд-ві в м. Березівському (1965- 
1969); нач. БМУ в Молдові (1970- 
1978). Із 1978 - Кароліно-Бугазі, 
нач.  БМУ  «Чорноморкурортбуду» 
(1978-1988). Ставив пансіонати, шко- 
ли, житла для будівельників, будин- 
ки для переселенців-чорнобильців. 
Працював нач. Овід. район. «Сілько- 
мунгоспу» (1989-2004). З 2004 - го- 
лова  Кароліно-Бугазької сільради. 
Приділив багато уваги  житлово- 
комунальним проблемам села: газифі- 
кації, водопостачанню, ремонтові до- 

ріг і житла, телефонізації, зовнішньо- 
му освітленню вулиць тощо. Поставив 
пам'ятник  односельцям-учасникам 
ВВВ (2007). Не раз був депутатом 
Овід. райради, Кароліно-Бугазької 
сільради. Нагородж. медалями, гра- 
мотами ОДА, Овід. райради та РДА. 
ПІДПІЛЛЯ ОВІДІОПОЛЬ- 
ЩИНИ - як рух опору румунській 
і німецькій окупаційній владі три- 
вав із жовтня 1941 по квітень 1944. 
На останньому етапі оборони Оде- 
си командування Приморської ар- 
мії надсилало в тили ворога окремі 
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бойові групи. 28.09.1941 румуни 
викрили підпільно-диверсійну гру- 
пу (ком. лейт. Г.Куцов) із 5 осіб: 
А.Г.Діль, І.Ліхтенгаус, Шус, сер- 
жант Кретченко. Підпільники мали 
завдання нищити лінії зв'язку про- 
тивника, а потім з Овідіополя ви- 

йти до Грослібенталя та зафіксу- 
вати перебування арт. батарей, що 
обстрілювали Одесу. На початку 
окупації Одеси більшість праців- 
ників Овід. РК партії на чолі з секр. 
І.Г. Ілюхіним, разом із керівника- 
ми Приміського р-ну зосередилися 
в Усатівських 1 Нерубайських ката- 
комбах. З листопада 1941 почали 
діяти підпільні групи в Овідіопо- 
лі й Олександрівці. Підпільники 
провадили агітацію, саботували 
роботи в трудових громадах, по- 
ширювали листівки. В Овідіополі 
мали базу в каменярнях (створив 
А.І. Мочарський), але її виявили 
і знищили. Після арештів 1942 до 
рук румунської сигуранци потра- 
пили керівники підпілля Г.І. По- 
гожев 1 В.І. Сербієнко (колишній 
військовий). В листопаді 1943 за- 
арештували нового керівника овід. 
групи Г.С. Ніколенка (Ніколаєнко) 
1 43 підпільників (23 ОвІДІОПОЛЬ- 
ців). Після допитів з тортурами 
на місці їх доправили до Одеси, а 
07.03.1944 - до табору в Гросуло- 
вому. Це були О. Дерев'янко, Я.П. 
Гуляницький, брати А. 1 В. Кова- 
ленки. Крім них, названі інші під- 

пільники, чиї імена бачимо на обе- 

ліску в Овідіополі: В.В. Боднер, 
ПІ. Марченко, М.С. Вербицький, 
К.В. Григоренко, Ф.П. Гуляниць- 
ка, В.П. Ленкар, П.І. Марченко, 

В.Б. 1 М.С. Никитинські, В.В. Си- 

макова, П. Єфремова, нагороджені 
посмертно медалями  «Партизан 
Великої Вітчизняної війни». Разом 
з підпільниками Одеси із ворогом 

боровся В.І. Сербієнко, який втік із 
в'язниці у березні 1944, а після ви- 
зволення міста пішов на фронт, де 
і загинув. Напередодні визволення 
Одеси підпільні групи і партиза- 
ни допомагали частинам ШІ Укр. 
Фронту. Серед них загони: Іллічів. 
(ком. С.І. Дроздов) 1 Ленін. (К.А. 
Тимофєєв) р-нів, Одес. примісько- 
го р-ну - загони Мо| (Л.П.Горбель), 
Мо2 (М.А. Крилевський) 1 Ленсели- 
ща (О.П. Баркалов). У р-пі «Аван- 
гард» діяла група М.М. Шинкарен- 
ка. До штабу входили І.А. Симаков 
1 Г.І. Перков. А до партизанського 
загону ім.Сталіна (100 бійців), крім 
працівників р-пу, ввійшли мешкан- 
ці приміських сіл та працівники 
заводу ім.Січневого повстання на 
чолі з Д.В. Курашовим 1 М.С. Зда- 
новичем. До них приєдналися й 
колишні військовополонені, також 

12 словацьких вояків на чолі з Йо- 
зефом Кіше. Найактивнішою пока- 
зала себе група І. Кирсанова. Вона 
нищила конвоїрів 1 поліцаїв, що 
прибували до Ленселища, визволя- 
ла полонених. Завдяки партизанам 
вдалося зберегти від вивезення оку- 
пантами майже увесь інвентар р-пу 
«Авангард», ВРХ та 108 т зерна. 
ПІДПРИЄМСТВА  ПРОМИС- 
ЛОВІ у 1923. Овідіополь -- олійниці 
(11. Єзерський, К. Чернецька), 6 ві- 
тряних млинів (І. Недін, С. Білоци- 
ценко, М. Білоциценко, П. Ткач, М. 

Нецеля, Ф. Зорін), газо-генераторний 
млин, колишній Біязі (Уопродком), ко- 
оператив Єдиного споживчого тов.-ва 
(правління ЄСТУ), с.-г. тов.-во (прав- 
ління); Калаглія - паровий локомо- 
більний млин (І. Куркан, І. Куркан, 
Г. Куркан, С. Няньчук, Н. Няньчук, А. 
Чернилевський, М. Полубок), млин з 

двигуном (Т.Т. Ільченко), 3 вітряних 
млини (Ф.К. Коваль, Є. Трегубенко, І. 
Хоменко); Нейбург - механічний млин 
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золійнею (В.В. Герц, Д. Познанський, 
Е.М. Данилович), вітряний млин (А. 
Сутер, К. Еш), млин на нафтодвигуні 
(Я.Я. Бадер, Д. Познанський), філіал 
від Гросліб. кооперативу (К.П. Шіл- 
лер); Францфельд - вітряний млин 
(ІМ. Кайзер); Роксолани -- вітряні 
млини (Ф.Є. Кривченко, І.Д. Білий), 
паровий млин (Д.Р. Буряк), с.-г. ко- 
оператив; Марієнталь - с.-г. коопе- 
ратив; Клейнлібенталь - 2 парові 
млини (1.І. Гейзер, Д. Познанський); 

х. Барабой - 2 молочні ферми (Й.М. 
Бродський), вітряний млин (Г. Дми- 
трищук); с.Грослібенталь - 2 млини 
(орендатор К. Еслінгер 1 трудова ар- 
тіль робітників), олійня (Діль), млин 
(В. Лауер), кооператив ЄСТ (правлін- 
ня), с.-г. тов.-во (правління), лавки 
(Панченко, Діль, Паулін) 
ДАО0О. - Ф.р-1103. - Оп.!. - Спр.9. 

ПОВСТАННЯ  (Акаржанське) 
1919 року - збройний виступ про- 
ти більшовиків 21.07 - 12.08.1919, в 

якому брали участь німці-колоністи, 
українці, болгари | 1  росіяни- 
старовіри.  Викликане політикою 
воєнного комунізму - продрозклад- 
ками, вилученням майна 1 ціннос- 
тей, позбавленням громадянських 1 
виборчих прав заможного населен- 
ня, репресіями проти священиків та 
більшості землевласників і примусо- 
вою мобілізацією до Червоної Армії. 
Активними провідниками політики 
більшовиків у німецьких колоніях 
були німецькі й австро-угорські по- 
лонені - члени комуністичної групи 
«Спартак», а також «Революційний 
комітет німецьких комуністів», що 
входив до німецької секції КІЇ(6)У. 
Наступ армії ген. А.І. Денікіна (вліт- 
ку 1919) підштовхнув колоністів до 
організованого виступу, учасниками 
якого на загал було від 12 до 20 тис. 
чоловік. Приводом до повстання у 
Великій | Акаржі  (Грослібенталі) 

стало незадоволення діями місцевої 
влади. Ще 10.07 селяни роззброї- 
ли тут загін червоногвардійців та 
переобрали  волосного старшину, 
інші сутички по селах мали місце з 
середини червня. 20.07 до Грослі- 
бенталя прибув загін з 21 червоно- 
армійця на чолі з Спраком, який мав 
провести перевибори та вилучити 
зброю (за іншими даними, 26.07 до 
кол. вдерся загін «спартаківців» у 
складі 16 осіб). Почалися обшуки, 
супроводжувані грабунками. Скрив- 
джені колоністи на чолі із волосним 
старшиною І. Лауером, перебили 
загін. Для придушення виступу З 
Овідіополя надіслали бронепотяг із 
червоноармійцями-китайцями. Але 
повстанці, розібравши колію, блоку- 
вали його 1 захопили. Для організації 
оборони в усіх німецьких колоніях 
краю 1 в деяких українських та бол- 
гарських селах поутворювали так 
звані «Ради 10» (до Грослібенталь- 
ської ввійшли І.Г. Церр, Х.Х. Еслін- 
гер, І.Я. Бекк, Е.Г. Каст таїн.). В кол. 
Нейбург комендантом став Іоанн Іо- 
ганович Шехтерле, керівництво пе- 
ребрав Вільгельм Генріхович Герц. 
В Овідіополі повстання очолили 
С.С. Шкульський, Г.В. Білоциценко, 
М.А. та І. Мочарські, І. Собко, І.С. 
Шкульський (брав участь у боях під 
Акаржею, заарештований у 1922, 
амністований), С. Чебан (заарешто- 
ваний у 1928) та їн. Двоє останніх 
зверталися за підтримкою до руму- 
нів, але дістали одкоша. Овідіополь- 

ці розставляли загороджувальні по- 
сти на дорогах 1 не пропускали до 
села більшовиків. До повстансько- 

го комітету Роксолан увійшли А.М. 
та І.Ф. Кривченки, П.К. Чумаченко, 
Д.Р. та Т.П. Буряки, Є.Я. Фурман, 
В. Багаченко, П. Ткач, а на майдані 

50 селян записалося до загону, що 
його очолив А.Ф. Гоменюк. Німці 
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запропонували зброю, але роксола- 
нівці мали власну. Захопивши Ові- 
діополь, Роксолани та інші села, по- 

встанці блокували Одесу з півдня і 
заходу, а також перетнули залізницю 
Одеса-Київ. Загальне керівництво 
загонами повсталих узяли на себе 
військові - генерали А.Я. Шелл і 
Фольк, полк. Гнилорибов, Бруслер, 
Ломакін, офіцер Готліб Хассель та 
їн. Скерований з Одеси більшовиць- 
кий каральний загін (300-400 чол., 
ком. Є.І. Чікваная) натрапив на ша- 
лений опір біля Татарки. В ході боїв 
31.07-02.083 у живих залишилося 75 
бійців. Серед загиблих опинився й 
комендант Одеси П.П. Мізикевич, 

якого полонили в Люстдорфі. По- 
встання ширшало, розпалювалось, 
перекидалося на інші села Одесько- 
го 1 Тирасп. повіту. Припинено збір 
продрозверстки, зірвано мобілізацію 
до Червоної Армії, а зі вже сфор- 
мованих частин почалось дезертир- 
ство. На придушення спалаху коман- 
дування Південного фронту кинуло 
підрозділи 45, 47 158 СД, «Червону 
роту» з євреїв 1 китайців на чолі з Г. 
Красним, а також загони робітників 
Одеси, очолюваних А. Трофимо- 
вим, А. Хворостіним, Б. Гумпертом, 
М. Стрембицьким. 02-03.08.1919 
великому загонові червоних з арти- 
лерією та бронепотягом пощастило 
розбити повсталих у районі Татарки 
іх. Болгарських та підійти до Ве- 
ликої Акаржі. За неповними даними 
історика А. Айсфельда в перебігу 
боїв та розстрілів 05-06.03.1919 по- 
лягло 20 мешканців, в тому числі 
один з його керівників - Якоб Горх, 
а в Клейнлібенталі - 22 колоністи. 
Придушення повстання в інших се- 
лах краю тривало до 07.10.08, а в 
північних районах - до 12.08, при- 
чому втрати там були більшими: в 
Зельці (Лиманське Розд. р-ну) - 87, 

Вормсі (Виноградне Березів. р-ну) - 
12 загиблих. Відтягування значних 
сил Червоної Армії на боротьбу з 
повстанцями стало однією з причин 
вдалого наступу військ ген. А.І. Де- 
нікіна на узбережжі Чорного моря, а 
10.08.1919 більшовики мусили піти 
з Одеси (див. Десант на Сухому ли- 
мані). Ця поразка червоних нарешті 
припинила їхні масові грабунки та 
репресії в селах (особливо у Грос- 
лібенталі), а до деяких із них вони 
так 1 не потрапили. Частина повста- 
лих німців у складі Одеського заго- 
ну (див. Загони самооборони) бра- 
ла участь у Бредовському поході та 
евакуювалась до Криму. Відлунило- 
ся повстання в репресіях 1937-1938, 
коли його учасників, які не втекли за 
кордон 1 дістали амністію в 1920-х, 
знову почали брати під варту (див. 
Репресії). Так, під меч репресій 
потрапили: з Грослібенталя - Е.Я. 
Баумгертнер (1990 р.н.), Ф.Ф. Ба- 
умгертнер (1898 р.н.), Г.Г. Бек (1892 
р.н.), Я.К. Бек (1878 р.н.), І.В. Ган- 
зельман (1892 р.н.), Я.Х. Гельфенш- 
тейн (1393 р.н.) 1 Ф.А. Гельфенш- 
тейн (1876 р.н.), Ф.Ф. Діль (1889 
р.н.), Ф.Я. Діль (13994 р.н.), Я.Х. Діль 
(1892 р.н.), Г.Г. Зіллер (1892 р.н.), 
Ф.І. Кеплін (1895 р.н.), Е.А. Мінх 
(1883 р.н.), К.К. Пфанцлер (18397 
р.н.), Я.Ф. Реріх (1384 р.н.), І.І. Ей- 
зенбарт (1895 р.н.), Ф.В. Ріфініус 
(1377 р.н.), І.В. Ріфініус (1385 р.н.), 
Е.Т. Ріфініус (1397 р.н.), В.Я. Ріфі- 
ніус (1899 р.н.), К.Я. Ріфініус (1881 
р-н.), Я.А. Фольмер (1902 р.н., брат 
його розстріляний 1919), ІІ. Фукс 
(1892 р.н.) І.Ф. Фукс (1897 р.н.), К.Г. 
Шек (1397 р.н.), Ф.А. Шуллер (1388 
р.н.), ГА. Горх (1990) та ін.; Нейбурга 
- І.Х. Фрей (1896 р.н.), Я.К. Беккер 
(1392 р.н.), Я.І. Прегіцер (1895 р.н.); 
Олександергільфа - Я.Я. Нейбауер 
(1890 р.н.), Я.І. Герінг (1836 р.н.), 
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Х.Ф. Граф (1896 р.н.), К.І. Крейс 
(1899 р.н.), Я.Я. Мак (13890 р.н.); Ма- 
рієнталя - Ф.Ї. Келлер (1901, син 
розстріляного Іоганна Келлера) . 
Сапожников І.В., Аргатюк С.С. Цо- 
встання проти більшовиків навколо 
Одеси // Південний Захід. Одесика. - 
Вип. 2. - Одеса, 2006; ДАОО. - Ф. 
р.3065. - Оп. 2 - Спр. 2478. - Т.6. 

ПОВСТАННЯ 1920 року - зброй- 
ний виступ мешканців придністров- 
ських сіл у червні-липні 1920, спря- 
мований проти заходів радянської 
влади: продрозверстка, реквізиція, 
примусова мобілізація. Повстання 
поширилось на частину Тирасп. й 
Одес. повітів. Виступи готувала під- 
пільна організація, що діяла в райо- 
ні Одеси (А. Шок, К. Келлер та ін.). 
Вона планувала також виступ німець- 
ких колоністів на підтримку наступу 
військ П.М.Врангеля на Донбас. По- 
при арешти частини керівників в Оде- 
сі, на початку 13.06.1920 повстали 
мешканці кол. Фестерівка 1 Єреміїв- 
ка, до яких приєдналися болгари Ка- 
таржино і селяни з Петроверівки. Не- 
спокійно було також у Маріїнській 
(Грослібентал.) 1 Калагл. волостях 
та Овідіополі. Повстанці мали нові 
гвинтівки з добрим запасом набо- 
їв та ручні гранати, найімовірніше 
одержані від румунів, які на цю пору 
підвели до кордону на Дністрі свої 
військові частини. 24.06.1920 селяни 
Йозефсталя роззброїли міліціонерів, 
що конвоювали молодь до мобіліза- 
ційного пункту в Маяках, заарешту- 
вали місцевого агента продрозкладки 
і двох продармійців. На підтримку 
повстання з Фрейденталя 1 Петерста- 
ля над'їхала возами група озброєних 
людей. У ніч на 27.06 заворушили- 
ся Маяки (близько 200 старовірів та 
українців). Повстанці погромили ра- 
дянські установи і квартири комуніс- 
тів, у тім числі приміщення 10 району 
Одес. повітової міліції (нач. Окунь), 

розстріляли 50 червоноармійців 1 по- 
літпрацівників. До Біляївки, де був 
загін під командою Жуковського, від- 
ступило тільки 10 міліціонерів, інші 
ховались у плавнях. На ранок, скли- 
кавши збори, повсталі сформували 
загін на чолі з Лещинським. Началь- 
ником оборони Маяків став слідчий, 

а комендантом - народний суддя. Ке- 

рівники повстання понадсилали сво- 
їх представників до всіх сусідніх сіл 
із закликом приєднуватися до висту- 
пу під гаслом «Хай живе радянська 

влада! Геть комуни!». У Біляївці на 

це погодилося тільки півтора десятка 
чоловік. Зате у Йозефсталі, Петерста- 
лі 1 Фрейденталі утворилося аж два 
повстанські загони на чолі з Бардтом 1 
Геберле. Їхні представники побували 
у Великій Акаржі (Грослібенталі), 
Зельці, Бадені Й Канделі, але тут нім- 

ці, пам'ятаючи наслідки повстання 

1919 року, здебільшого відмовляли- 

ся приєднуватись до них. 28.06.1920 
з Йозефсталя до Марієнталя шістьма 
підводами прибуло 30 осіб на чолі з 
Бардтом. Вонизаарештувалигол. сіль- 
ради А.Й.Вірта, секр. А.Ліндемана і 
представника повітового продукто- 
вого комітету Тевса; потім вирушили 
до Калаглії, де об'єдналися з маяча- 

нами. У Калаглії був створений штаб 
і значний резерв, після чого частина 
повсталих виступила на Овідіополь 
(300 возів по 4-5 чол. на кожному, з 
4 кулеметами «Максим» 1 з кількома 
ручними кулеметами). Вони органі- 
зували десант з лиману на 20 човнах 
і захопили в Овідіополі приміщення 

міліції. Після 3-годинного бою по- 
всталим дісталась тачанка з кулеме- 
том, і вони витіснили з містечка мі- 

ліціонерів та роту червоноармійців. 
До повсталих приєдналися мешканці 
Скурти й Овідіополя: брати Остроу- 
щенки - Данило і Василь Федоровичі 
(учасники повстання 1919), Зінчен- 
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ко Ісак Григорович, Погорілі Семен 
Васильович, Григорій Семенович та 
Олексій Афанасійович, Биндюгов 
Костянтин, Соручан Петро Григо- 
рович, Бахтій Кирило Васильович, 

Чебан Василь Хомич, Чебаненко Ми- 
кита Максимович, священики Копи- 

лов Микола і Михайловський Андрій 
Іванович та інші. Тут теж погромили 
радянські установи та взяли під вар- 
ту комуністів. Вулицями Овідіопо- 
ля їздив тачанкою С.С. Шкульський 
(учасник повстання 1919) і кликав до 
загону місцевих жителів, а частина 
німецьких колоністів (150 осіб на 30 

підводах та 10 вершників) наступного 
дня вирушила до Фрейденталя через 
Марієнталь. Придушувати заколот 
до Овідіополя й Маяків 30.06 руши- 
ли червоноармійці 361 СП 41 дивізії 
і загони міліції (з кількома гармата- 
ми). Авангард підійшов до Овідіопо- 
ля о 2-Й годині дня. У 5-годинному 
бою, випустивши по 12 снарядів Із 
кожної гармати, більшовики змуси- 
ли повсталих відступити до Калаглії. 
Повстанців, розбитих у Маяках, теж 
відтіснили до цього села. Тут бій три- 
вав 2 години. Перемогли більшовики. 
Частина калаглійців розпорошилась 
у плавнях край лиману, повстанці з 
Маяк з двома кулеметами перейшли 
на правий берег Дністра до руму- 
нів, а німці роз'їхалися по домівках. 
Пригасивши інші вогнища заколоту, 
командування 121 бригади ВОХРа 
(воєнізованої охорони) на чолі із нач. 
повітової міліції Савицьким створило 
комісію, що мала виявити учасників 
повстання і конфіскувати в них май- 
но. Розмах повстання 1920 року був 
меншим, за попередній. Мешканці 
більшості населених пунктів краю, 
навіть із німецьким населенням, його 

не підтримали. Загальна кількість по- 
всталих не перевищувала 600 осіб. 
Але на цьому не скінчилося. Повстан- 

ські групи діяли в окремих селах під 
час повторного вилучення хліба з 
нового врожаю 1 чергового призо- 
ву до армії. У кінці серпня в Малій 
Акаржі (Клейнлібенталь) більшо- 
вики виявили значну кількість Зброї. 
02.09.1920 революційна волосна чет- 
вірка Маріїнського волосного ревко- 
му (голова Д. Зайченко, нач. 2 бойо- 
вої дільниці О. Мінський) пригрози- 
ла знищити село і наказала: «видати 
контреволюційну організацію, що 
діяла в Малій Акаржі та її околицях, 
а також осіб, що підтримували усіх 
тих, хто виставляв кулемети на дзві- 
ниці церкви 1 захищав дезертирів...». 
До цього також вимагали «знести 200 
пар обмундирування, 500 гвинтівок, 
100 револьверів, 100 бомб, 10000 па- 
тронів і 4 кулемети». Відлуння по- 
встання містять спогади словенця 
О.Р. Трушновича («Воспоминания 
корниловца: 1914-1934). Восени 1920 
він намагався нелегально перебрати- 
ся з Одеси через Овідіополь до оку- 
пованої румунами Бесарабії, а потім 
до барона Врангеля у Крим. Вдалося 
переправитися через Дністер лише 
біля Маяків. Місцевий рибалка по- 
відомив, що «сусідні села недавно 

повстали проти більшовиків, через 
нелюдські продрозверстку і розстрі- 
ли. Багато повстанців переправилося 
через Дністер до Бесарабії, зайнятої 
Румунією 1 тепер мешкають у бере- 
гових заплавах». Так переховувався 3 
роки Михайло Куркан, син розстріля- 
ного керівника повстання з с.Калаглії 
Марка Куркана. Інший учасник по- 
встання з цього самого села, Григорій 
Кільянов (1901 р.н.), 1921 дістав 3 
роки таборів. 
ПОДНІСТРЯНСЬКА ПАЛАНКА - 
територіально-адміністративна  оди- 
ниця Чорномор. козацького вій- 
ська. Центр паланки (і всього вій- 
ська) - Слободзея (130 сімей). Тут 

го 288 7 



була також військова резиденція 
(канцелярія). Територія паланки 
охоплювала землі від суч. Тирас- 
поля 1 Дністр. лиману до Аджа- 

лицького лиману. На них існува- 
ли поселення: Кучургани, Глин- 
на, Чобручі, Незавертай, Яськи, 
Головківка (Біляївка), Калаглія, 
Аджидер, Бузиновате, Бугаз та 
їн. Ф.П. де Волан застав у 1791: 
на р.Барабой - с.Перебойна (Ба- 
рабой) з 7 сім'ями козаків; на Бу- 
газі - 2 сім'ї; у Бузиноватому - 5 
сімей; на Отарику - 3 сім'ї; в 
Аджидері - 4 сім'ї; у Калаглеї - 4 

козацькі 1 32 молдавські сім'ї. За 

неповними даними 1792: всього 
було 15 сіл, де у 1031 дв. жило 4922 
осіб. До того ж налічувалося ще 
чимало хуторів при риболовних 
місцях та по балках (32) - зокрема, 
неводи і сітки мали: на Дністр. ли- 
мані поблизу Миколаївки і на Косі 
Великій - полк. Максим Кірсанов, 
прем'єр-майори Давид Білий 1 Мо- 
кій Гулик, секунд-майор Олексій 
Височин, Добрушський монастир 
(разом 60 козаків); на Гараголі -- 
Скульський і Білоус; на Отари- 
ку - Харко Чуприна 1 Губа (8); біля 
Аджидера - Колінка (85); при Бузи- 
новатому -- Федір Балбан (3); на р. 
Барабой - Каїнки (5); Маковецько- 
го (2 чол. і жінка); Малого (2 чол. 
і жінка); Ковальчука (10); Білого 
(4 чол. і жінка). На 28.10.1792 в 
Аджидері налічувалося 27 стар- 
шин і козаків; при р.Барабой - 15 
козаків; у Миколаївці (Калаглії) - 
32 козаки, 13 вірмен і 123 волохи. 
ПОЖЕНЯН Григорій Михайло- 
вич (20.09.1922, Харків--20.05.2005, 
Москва) - поет і письменник, сцена- 
рист, двічі лауреат Державної пре- 
мії РФ. Закінчив Москов. літер. ін-т 
ім.Горького (1952). З 1939, - служ- 
ба на ЧФ. З перших днів війни - у І 

диверсійному 
загоні, мав пріз- 
висько  «Моря- 
чок  УГОЛЬОК». 
У серпні 1941 
група моряків 
під командою Г. 
Поженяна  від- 

- била в румунів 
водогінну стан. Біляївка і подала воду 
до Одеси. Майже всі загинули, але він 
зостався живим. У вересні 3 морський 
полк перебував на Сухому лимані, а 
в Татарці зосередився загін розвідни- 
ків, серед яких був 1 Г. Поженян. Піс- 
ля боїв на останньому рубежі оборо- 
ни Одеси його записали загиблим. В 
Одесі на будинку, де квартирувала ди- 
версійна група (вул. Пастера), встано- 
вили меморіальну дошку, на якій його 
ім'я названо серед загиблих. Дізна- 
вшись про це, він попросив нічого не 
змінювати. Війну закінчив кап.-лейт. 
Був двічі поранений, контужений, на- 
городжений 5 бойовими орденами 1 6 
медалями, а пізніше - орденами «Знак 
Пошани» 1 За заслуги перед Отече- 
ством ПІ ст-ня (1997). Перша книжка 
віршів - «Вітер з моря» (1955). В по- 
дальшому написав близько 50 пісень 
(відомі «Два берега», «Пісня про дру- 
га», «На Мамаєвому кургані»), видав 
30 книжок, випустив 4 платівки, як 
сценарист брав участь у створенні 4 
фільмів, у тім числі «Спрага» (реж. Є. 
Ташков). М 
ПОЛІЩЕИСЬКИЙ СТАН - те- 
риторіальна одиниця в Російській 
імперії у стосунку до керівництва 
поліцією (повітовою і міською; з 

1337 по 1917). До його обов'язків 
входило: нагляд за рекрутськими 
наборами до армії, видавання до- 
відок населенню, пильнування гро- 
мадського порядку. Повітова поліція 
складалася зі справника (начальни- 
ка повітової поліції), якому підпо- 
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рядковувалися становий пристав 
(керував сотниками, що очолювали 
окремі дільниці стану і десятни- 
ками, розміщеними в кожному по- 
селенні) і поліцейських наглядачів 
(пристави в містах, зокрема в Ові- 
діополі). До 1862 станового приста- 
ва призначав (ї звільняв) губернатор 
із кандидатів, що їх надавало дво- 

рянське зібрання повіту, а згодом 
- повітове поліцейське управління. 
Крім справника, пристав підлягав 
також земському суду. У першій 
пол. ХІХ ст. Одеський повіт ді- 
лився на 3 поліцейських стани; міс- 
тами керували пристави (на 1838 в 
Овідіополі - колезький реєстратор 
В.В.Жеребецький). У другій пол. 
ХІХ ст. територію повіту поділили 
на 3 стани з волостями та 3 при- 
міські: Маяки, Овідіополь, Очаків. 
Овід. приміський охоплював, крім 
самого міста, Грослібентальську і 
Калаглійську волості. В Овідіопо- 
лі, як і перше, містилася квартира 
поліцейського пристава. Після місь- 
кої реформи (13870) він разом з уряд- 
никами 1 14 городовими підлягав 
Міській управі Овідіополя. Хутори 
і поселення на землі міста Одеси, в 
тім числі Татарка 1 Сухий Лиман, 
входили до 5 частини управління по- 
ліції з центром у Великому Дальни- 
ку (Дальницька дільниця). На 1879 

в Одес. повіті діяло вже 4 стани 12 
наглядацтва (в тому числі Овід. з 2 
вказаними волостями). Відомі пріз- 
вища овід. поліцейських приставів: 

А.Г. Курилов (1854), П.В. Васильєв 
(1856), О.С. Зворський (1857); А.П. 
Бурмістров (1862), справочинець 
І.М. Агатьєв; губ. секр. М.П. Вели- 
сарій (1867-1863), знову А.П. Бур- 
містров (з 1871), М.М. Фельштин- 
ський (1391), титулярний радник 
ІС. Сербинов (1901); М.В. Хмара 
(1911). 

ПОЛУБОК Павло Федосійович 
(28.06.1937, Бі- 
ляївка - 12.06. 
2005,  Овідіо- 

поль) - журна- 
ліст, поет. За- 

кінчив філол. 
ф-т Одес. ун-ту 
ім.Мечникова 
(1966). | Після 
курсів механі- 
заторів 2 роки 

працював комбайнером на Цілині 

(Казахстан), потім у к-пі «Україна» 
Біляїв. р-ну (1955-1958). Служба в 
РА (1953-1961). В Овідіополі з 1966 
як помічник першого секр. РК КПУ 
(1966-1972), потім літпрацівник газет 
«Наддністр. правда», «Іллічівський 
судноремонтник», «ПШвденна зоря» 
(Біляївка). З 1992 на пенсії, 2001 по- 
вернувся до Овідіополя. Видав зб. по- 

езій «Недоспіване» (2003), друкував- 
ся в зб. «Виноградний дощ», респуб. 
та обл. газетах. 
ПОЛЬОВИЙ Микола Гаври- 

лович - (нар. 
28.06.1930, 
Шапошнико- 
ве Теплов. р-ну 
Оренбур. обл.)- 
працівник куль- 
тури. Навчав- 
ся в Дніпро- 
пет. муз. уч-щЩі 
(1952), Харків. 
ін-ті культури 
(1958). Після 

ін-ту викладач, заст. дир. Олексан- 
дрійс. культосвітнього уч-ща, дир. 
Кіровогр. муз. уч-ща (1964-1975), 
Одес. уч-ща культури (1975-1977), 
обіймав посади заст., згодом нач. 

упр. культури Одес. облвиконкому 
(1977-1984). Був депутатом район- 
ної (Олександрія), міської (Кіро- 
воград), Одеської обл. рад (1980- 
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1954). Режисер-постановник свят- 
кових концертів (1975-1995), свят 
«День Одеси» (1937-1994), «День 
Овідіополя» (1993), родоначальник 
фестивалю мистецтв «Біла акація». 
1993-го поставив виставу за лібрето 
Ю.Динова«Пришлавеснасорокова» 
в театрі муз. комедії ім.Водяного. За- 
снував Одес. муніщипальний театр 
духової музики, диригентом якого 
працює з 1993, Організовував 1 пра- 
цював з хорами: заводу підйомно- 
транспортного устаткування (1953- 
1964, Олександрія), російським 
народним (1965-1975, Ктровоград), 
зразково-показовим Будинку народ- 
ної творчості (1975-1977, Одеса), 
самодіяльним «Райдуга» (з 1984). 
Засл. працівник культури України 
(1972). Дбає про збереження і роз- 
виток української пісні. Творчий 
доробок: дві збірки пісень «Рідна 
земля» (1991) 1 «100 пісень «Райду- 

ги» (2003), до яких увійшло понад 
50 автор. пісень та обробок народ- 
них пісень. Пісні про Овідіополь 1 
Придністров'я написав у співпраці 
з А. Ройченком. Нагородж. дипло- 
мами й грамотами Міністерства 
культури України, обл. упр. куль- 
тури та ін. Почесний громадянин 
Овідіополя (2006). 
ПОСУХИ ТА НЕВРОЖАЇ 1873 
і 1891 років. У нашому краї такої 
посухи як в 1873 не пам'ятали З 
1833, про яку поки що замало даних. 
Призвела до неврожаю хліба й тра- 
ви. За 10 років (1373-1882) з добрим 
врожаєм був тільки 1381, а 5 З інших 
десяти років були середньоврожай- 
ними, 1 - нижчим за середній 1 2 ма- 

ловрожайні. Лише 1873-й випав геть 
неврожайним, 1 Одеська повітова 
земська управа мусила давати людям 
допомогу не грішми, а зерном. Проте 
більшість населених пунктів повіту 
висловили бажання одержати допо- 

могу саме грішми, За які люди самі 
планували придбати собі як харчове, 
так 1 посівне зерно. Грослібенталь- 
ську волость ввели до П категорії 
постраждалих (потребували допо- 
моги 475 сімей). Для волості 1 само- 
го села із земського й імперського 
продовольчих капіталів запланували 
виділити на придбання зерна 10780 
руб. (по 25 руб. на сім'ю), хоч самі 
мешканці Грослібенталя  прохали 
тільки 9100 руб. (вказали постраж- 
далими 365 дворів). Проти надання 
такої значної допомоги виступив 
член Херсонської земської управи 
М.П.Луговський, ще раз нагадавши 
комісії, що громада села, як і насе- 
лені пункти волості мали власний 
Громадський капітал 1 тому могли 
придбати собі зерно самі. Згідно з 
Відомістю, мешканцям Грослібен- 
таля видали 2547 руб. 40 коп. по- 
зики, у тому числі на продоволь- 
ство - житньої муки (90 четвертей, 
або 18892 літри) на суму 1229 руб. 
40 коп., на засіви - пшениці ярової 
(52 четв., або 10915 л.), ячменю (50 
четв., 10495 л.), вівса (50 четв.) на 
суму 1318 руб. Для Калаглейської 
волості (74 двори) - 2000 руб. по- 
зики, а для священика с.Калаглея 

виділили, як і постраждалим землев- 
ласникам по 3 четверті пшениці і І 
четверті ячменю на одного власника 
господарства, приблизно по 35 руб. 
кожному. Оскільки притч Калаглей- 
ської церкви складався лише з дячка, 
який не мав власної сім'ї, тому йому 
продовольчу позику виділили на- 
багато меншу ніж прохали - всього 
на суму 7 руб. 50 коп. Мешканців с. 
Роксолан узагалі не ввели до відо- 
мості постраждалих. Все ж Одесь- 
ка повітова земська управа надала 
позику і їм: 32 четверті пшениці 1 
172 четверті ячменю. Проте не все 
зерно, як потім з'ясувалося, селяни 
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Роксолан отримали 1 довезли додо- 
му. Більша його частина залишилась 
у волосному правлінні (Калаглеї). 
З цього приводу провадили навіть 
слідство, 1 до управи надіслали 
списки всіх постраждалих. Згідно з 
даними Одеської повітової земської 
управи, восени 1873 року на пересів 
озимих тут видали з губернського 
продовольчого капіталу позик 105 
руб. В додатковій відомості 1874 

року вказано, що Одеська повітова 
земська управа видала позики на 
1601 руб. 56 коп., у тіму числі на 
пересів - яров. пшениці (36 четвер- 
тей), ячменю (172 четверті). Міща- 
нам Овідіополя запланували видати 
9000 руб. позики. Але його мешкан- 
ці домовилися з аккерманським куп- 
цем Шщком Васерманом про купівлю 
в нього якісного, свіжого, але дріб- 
ного шестигранного озимого ячме- 
ню по 8 руб. за четверть на 10 мір (1 
міра - від 16 до 25 кг). Договір за- 
свідчив аккерманський нотаріус, але 
Одеська управа цієї купівлі не визна- 
ла, бо вважала запропоноване зерно 
задорогим. Повної суми на пересів 
полів мешканці міста того року так і 
не одержали. За даними 1874, Овіді- 
опольській міській управі 1 міщанам 
видали всього 370 четв. ячменю на 
суму 3000 руб. Після неврожаю 1891 
представники Херсонського земства 
й Одеська повітова управа 20.06.1892 
розробили особливі правила обра- 
хунку наслідків неврожаю і допомо- 
ги повітам з продовольчих капіталів. 
За даними Одес. градоначальства, 
згідно з переписом 1892 з'ясувалося, 
в с. Татарка землі було 1787 дес. (із 
них 1189 дес. - землі громади 1 593 - 
орендної). Тут збирали у середньо- 
му 12 пудів жита з десятини, озимої, 
ярої пшениці та ячменю - менше, а 
в цілому менше, ніж у середньому 
по Градоначальству. Вилучивши з 

орендної землі на оплату за право 
користування, населенню залишався 
врожай із 1585 дес. Їх розподіляли 
так: висівали (у дес.) жита - 237 (на 
них зібрали - 2844 пуд.), озимої - 
316 (відповідно 3792 пуд.), ярової 
пшениці - 237 (2844 пуд.), ячме- 
ня - 637 (7644 пуд.), на 158 - інших 
зернових (зібрано - 17124 пуд.). 
Оскільки Татарка була поблизу Оде- 
си, то тут мешкали і ті, хто жив не з 

рільництва. На 317 дворів (1603 осіб) 
34 двори (413 осіб) своїх земель самі 
не обробляли - частіше оддавали в 
оренду. Кількість тих, хто залежав од 
землі й урожаю, становила 244 двори 
(1135 осіб). Застосувавши до них ви- 
значену норму споживання, дійшли 
висновку, що для поповнення недо- 
роду зернових у с. Татарка потрібно 
було, крім виділених ще 4660 руб. 
О степени урожая и трав и о мерах для 
обеспечения народа продовольстиєм // 
Херсон. земства. - 1873, - Ме12. Дополни- 
тельная Ведомость о вьданной из губерн- 
ского продовольственнаго капитала ссуде 
населению Херсонской губерним по неуро- 
жаю 1873 года: Одесский уезд // Херсон. 
земства. -- 1874. -- Ме10. Журнал члена Хер- 
сонской земской управь  Н.П.Луговскаго 
по обзору Одес. уезда: Материаль о народ- 
ном продовольствим // Херсон. земства. - 
1874.-- Мо4. Одесское Градоначальство: 
Докладь представителей уездньжх земских 
управ о результатах урожая в 1896 г. // Хер- 
сон. земства. - 1896. -- Моб. 

ПОТОЦЬКИЙ Вінцент (1740, 
Броди - 14.01. 

1326) - граф, 
ген.-лейт., ко- 

лекціонер. 
Польський 

дворянин гер- 
ба | «Пілава» 
(Ріїама- 21014), 
Власник зе- 

мель на Пра- 
вобережній 
Україні, В Тім 
числі мм. Ста- 

Герб «Пілава» 
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ніслава (Галичина, з 1761) ї Неми- 
рова (на Поділлі до 1793) та замку 
в Бродах (до 1812). Великий магістр 
масонів Галичини (з 1785). Відомий 
також як поміщик Тирасп. повіту. 
Орендував 1797-1803 дачу Г.А. Га- 
генмейстера. Заселив 1799 слободи 
Акаржа й Остапівка. 13.04.1304 
цей наділ перейшов до Контори 
опіки над колоністами. На дачі Га- 
генмейстера (Потоцького) засно- 
вано німецькі кол. Грослібенталь 
1 Клейнлібенталь, перша на місці 
Акаржі, друга - Остапівки. 
ПОТЬОМКІН Григорій Олек- 
сандрович (24.09.1739, Чижове Ду- 
ховщин. пов. - 05.10.1791) - граф, 
державний діяч, ген.-фельдмаршал 
(1794). З І756 навчався в Москов. 
університетській гімназії. Військова 
служба -- в кінній гвардії. За участь у 
перевороті 1762, внаслідок якого Ка- 
терина П здобула російський престол, 
дістав чин гв. підпоручика. Відзна- 
чився у російсько-турецьких вій- 
нах 1768-1774 1 1787-1791. На пер- 
шу пішов добровільно, здобув чини 
ген.-аншефа, віце-президента Військ. 
колегії і титул князя. Після маніфесту 
Катерини П від 08.04.1783 «Про при- 
єднання Криму» дістав титул «світлі- 
ший князь Таврійський». Мав великі 
організаторські здібності, 17 років 
фактично керував країною разом із 
Катериною ПІ, став головнокомандува- 
чемармії (1737), очолював визволення 
Північного Причорномор'я від турків. 
1785 підтримав проект В.В. Капніста 
щодо відновлення козацьких полків 
і сприяв організації Катеринослав- 
ського козацького війська та війська 
Вірних козаків (згодом - Чорномор. 
козацьке військо), дістав титул ве- 
ликого гетьмана Катериносл. 1 Чорно- 
мор. козацьких військ (1790). Козаки 
Чорномор. війська отримали від князя 
землі між Дністром 1 Півд. Бугом. Під 

його командою були полководці: П.О. 
Румянцев-Задунайський (1725-1796), 
О.В. Суворов-Римницький (1729- 
1800), Ф.Ф. Ушаков (1745-1817) та 
ін. Його стараннями збудовано ЧФ з 
базами в Миколаєві 1 Херсоні. Помер 
біля с. Пирлще на шляху з Яс до Ми- 

колаєва. Похований у Херсоні. 
ПОХОВАННЯ БІЛЯ ТАТАРКИ -- 
місце масового поховання жертв ста- 
лінського режиму, вбитих органами 
НКВС у 1938, 1940-1941. Виявлене 
під час окупації Одеси. В звіті під- 
полк. Тр.Борсеску від 01.06.1943, 
вказано, що поховання містилося в 

районі 7 км траси Одеса-Овідіополь, 
на лінії між аеропортом 1 приміським 
селом Татарка, в місцині «Шкілка» 

(біля кургану з геодезичним пунктом 
і позначкою 60,6 м, який на планах 

ХІХ ст. мав назву Могила Татарська). 
Роботи пов'язані з ексгумацією жертв 
НКВС розпочались 22.06.1943, пара- 
лельно зі збором свідчень місцевих 
жителів. Вони розповіли, що людей до 
місця страти возили критими автівка- 
ми, стріляли вночі, землю на могилах 

вирівнювали. Під час цих дій дороги 
блокувалися. Огороджену територію 
охороняли загони міліції. Місце зло- 
чину дослідила комісія у складі: дир. 
Упр. охорони здоров'я уряду Транс- 
ністрії - одес. лікар К.І. Шапочкін, 
кер. секції дезинфекції Н.І. Грубі- 
ану, гол. судово-медичний експерт 
ІІ. Фідловечі, капрал поліц. служби 
Одес. прокуратури Гр. Татаркус. На 
місці розстрілів члени комісії огляну- 
ли поле з похованнями (площею 1000 
кв. м.), яке для швидшого розкладу 
тіл було засипане гноєм. Оскільки се- 
ред жертв могли бути мешканці Беса- 
рабії ї Північної Буковини, депорто- 
вані радянською владою в 1940, у Бу- 
харесті створили нову медико-судову 
експертну комісію на чолі з лікарем 
О. Біркле. До комісії також увійшли 
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представники від Одес. примара: ін- 
спектор жандармів Трансністрії полк. 
К. Ніколеску, офіцер німецької армії 
М. Гартман 1 медики Одес. ун-ту (роз- 
стріляні 1944 після визволення Оде- 
си). 06.08.1943 комісія Біркле подала 
«Рапорт медико-судової експертизи 
досліджень біля с.Татарка», згідно з 
яким виявлено понад 40 масових по- 
хованнь. У кожній ямі було близько 30 
трупів, усього налічено 3500 жертв, 
але могло досягти й 5000. Із 516 екс- 
гумованих тіл медико-судова комісія 
оглянула 4356 (7 жінок і 479 чолові- 
ків): 60 жертв мали вік від 20 до 30 
років, 199 - від 30 до 40, 186 - від 40 
до 50, 81 - понад 50). Одяг засвідчив, 
що більшість із 516 були цивільни- 
ми і лише один військовий; усі мали 
зв'язані назад руки 1 отвори від кулі 
з револьверів у потилиці. За знайде- 
ними документами ідентифіковано 
43 особи. В кишені однієї з жертв 
знайшли торбинку для тютюну 3 ви- 
шитою датою 30.05. та прізвищем А. 
Романюк. З'ясувалося, що більшови- 
ки нищили мирних жителів і під час 
оборони Одеси. Так, серед 24 осіб (з 
них 6 німецького походження), роз- 
стріляних в одеській тюрмі 3 і вніч з 
6 на 7 жовтня 1941, за вироком військ. 
трибуналу Примор. армії, був викла- 
дач Одес. консерваторії, німець за 
походженням Т.Д. Ріхтер (1372 р.н., 
Житомир) - батько відомого піаніста 
Святослава Ріхтера. Їх разом з інши- 
ми тілами викинули на звалище, що 
було в районі 6 км Овід. дороги. 2008 
київська пошукова група «Меморіали 
України» (10 осіб на чолі з Ю. Федо- 
ровим і С. Денисенком), разом з ак- 
тивістами  історико-просвітницької, 
правозахисної організації «Одеський 
меморіал» (О. Андросов) попровади- 
ла тут розкопки і зафіксувала кілька 
масових поховань. Окремі віднайдені 
речі містили написи, серед них два 

мундштуки (один з датою - 1938, дру- 
гий мав ініціали «Д.К.»), гребінець - 
«Міша Г.», футляр для зубної щітки -- 
літери «А.Е.» тощо. Зібрані залишки 
1086 жертв з осені 2008 містяться в 
одному з контейнерів на складі під- 

приємця Л.Єлагіної, розташованому 
між аеропортом 1 Промринком 7-й 
км, досі чекаючи на перепоховання. 
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН 
ОВІДІОПОЛЯ - це звання нада- 
ється особам, які зробили значний 
внесок в історію, соц.-економ. 1 куль- 
турний розвиток селища. Затверджу- 
ється рішенням сільської (селищної) 
ради Овідіополя з 1967, хоча саме 
положення «Про почесних грома- 
дян» з'явилося лише 2008 року. По- 
чесними громадянами  Овідіополя 
стали: Н.К. Аркуша, Л.І. Вагін, Л.Т. 

Ладиженко - комсорг 220 СП (1967); 
К.І. Волошина (Хандусенко) - санін- 
структор, політрук другої роти Овід. 
винищ. б-ну, боєць 25 Чапаєвської 
СД 1 в'язень концтабору Равенсбрюк; 
Є.О. Павликовська (Лєвша) - санін- 
структор, розвідниця Овід. винищ. 
б-ну, потім 31 СП 25 Чапаєвської СД; 

М.С. Шейкін (1969); В.С. Глєбов 
(1979); К.М. Албегов - гв., полк., нач. 
штабу 27 гв. СД; І.Ф. Берсеньєв - нач. 
штабу 39 СД; О.І. Плєхов - ветеран 
82 СД; О.3. Софонов; А.В. Станулі- 
оніс - дир. Овід. шкіл (1989); Є.Ю. 
Сергатий - старш. лейт. штурман 
360 авіаполку (1994); Т.І. Кочергіна 
( Макарець,) (1998); М.І. Іванов, М.П. 
Щирський (1999); І.Р. Задеряка, 
В.В. Кудрявцев (2000); І.Ф. Бари- 
нова, М.О. Сеїн (2001); О.М. Іван- 
ченко (2002); В.Я. Хмельнюк, П.А. 

Ходос (2003); В.Г. Андрусенко, М.П. 
Гриценко (2004); Н.Ф. Пушкаренко 
(2005); Н.М. Вишневська - нач. фін. 
упр. Овід. РДА; Г.Д. Делебіс, А.Н. 
Мазіров, М.Г. Польовий (2006); В.С. 
Бондаренко, А.А. Ройченко (2007); 
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О.Г. Зінченко, Г.К. Іванова, Н.Б. 

Марчук, а також посмертно В.В. 
Авелічев, П.І. Вербицький ії П.М. 
Вертелецький (2010). На сьогодні в 

Овідіополі звання «Почесний грома- 
дянин» мають 39 осіб. 
ПОЯС СЛАВИ - низка пам'ят- 
ників, створених у 1960-х на ко- 
лишніх рубежах оборони Одеси. До 
нього входять 1Ї монументів у сс. 
Григорівка, Нова Дофінівка, Олек- 
сандрівка, східна і західна околиці 
Великого Дальника, Гнилякове, 21 

км дороги Одеса- Балта, стан. Дачна, 
у районі заводу «Центролит». Один з 
найбільших пам'ятників - на захід- 
ній околиці Прилиманського (архі- 
тектор І.В. Полянський, скульптор 
Н.Ф. Єременко). На ньому рельєфно 
вирізняється постать воїна з мечем 
і щитом з написом: «Тут ми стояли 
на смерть, щоб захистити життя», а 
на боковому зрізі вибито: «На зтом 
месте в августе-октябре 1941 года 
в кровопролитньх боях обороняли 
Одессу от фашистских захватчиков 
войинью 15 кавполка 2 кавдивизиий, 99 

артполка, 105 отдельного батальона 
связи, 65 отдельного пулеметного 
батальона». Монумент у Прилиман- 
ському відкрито 08.05.1968 і рекон- 
струйовано у квітні-травні 2005. 
Протягом багатьох років він є голо- 
вним пунктом пішохідних переходів 
«100 км за 24 години Поясом Слави» 
(з 1973) 1 велоралі «100 км за 10 го- 
дин Поясом Слави» (з 1982), а також 

зустрічей з ветеранами в День Пере- 
моги і заходів на честь 10 квітня - 
дня визволення Одеси від німецько- 
румунських загарбників. З 2008 біля 
пам'ятника в Прилиманському пере- 
поховують воїнів, загиблих під час 
оборони Одеси в 1941 та знайдених 
пошуковцями центру «Пам'ять і сла- 
ва» в районі Дальницького лісу. 
ПРЕОБРАЖЕНСЬККЕ - хуто- 
ри. Назва колишньої Архієпис- 
копової дачі і частини Одеських 
заміських хуторів (на території 
суч. Авангарду 1 Ленселища) з по- 
чатку 1920-х. Назва походить від 

Преображенського кафедрального 
собору, резиденції архієпископа 
Інокентія. Згадується 1921 як Пре- 
ображенський виселок. На 1923 
Преображенське (623 мешканців), 
разом із Татаркою, хуторами Ви- 
шинського, Троїцьким 1 Болгар- 
кою входило до складу Потрива- 
євської сільради (центр в півд.-зах. 
частині Одеси). Назва проіснувала 
до початку 1930-х, а потім закріпи- 
лася нова - х. Ленінський (Ленсе- 
лище) - від артілі ім.Леніна. 
ПРИЛИМАНСЬКА ШКОЛА - 
загальноосвітній навч. заклад І-ПІ 
ст-нів з денним і вечірнім навчан- 

ням (до 1951 - Татарки школа). 
На початку 1920-х - трудова школа; 
у 1930-х - загальнообов'язкова по- 
чаткова (зав. Краєвський, Павлик і 
Г.С.Драчевський). Із 1934 діяла як 
7-річна з обов'язковою початковою 
освітою, з 1951 - загальнообов'язкова 

7-річна, з 1963 - загальнообов'язкова 
8-річна, з 1972 - загальнообов'язкова 
СШ (П0-річна), з 1991 - 1Ї-річна, з 
2002 -- 12-річна загальноосвітня. На 
сьогодні є 503 учнів і 43 педагогів, 
з яких С.С. Аргатюк, Н.І. Байрамо- 
ва, О.А. Атлас мають кваліфікацію 
«Вчитель-методист», 8 вчителів -- 
«Спеціаліст вищої категорії», 9 - 
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звання «Старш. вчитель». Має 3 кор- 
пуси (забудови 1971, 1977 1 1991), При 
школі створено історико-краєзнавчий 
музей (2002-2004, зав. С.С. Аргатюк). 
Працює дитяча громадська організа- 
ція «Котигорошко» (кер. Г.Г. Чекал) 
від районної організації «Рятуваль- 
ник». Учасник і неодноразовий при- 
зер Всеукраїнської гри-випробування 
«Котигорошко». Директори з 1944: 
С.Г. Опришко (1944-1950), В.Є. Філі- 
монов (до 1963), А.П. Печникова (Ца- 
рюк, до 1965), Л.С. Бельман (до 1967), 
М.І. Іванов (до 1970), В.П. Живилко 
(до 1972), С.В. Гученко (до 1973), 
С.М. Вербицький (до 1983), Й.Й. Єлі- 
нек (до 1954), І.П. Демченко (до 1987), 
Т.П. Коноваленко (до 1994), О.Г. Вер- 
бицький (до 1999), О.Б. Носенко (до 
2004), О.О. Біленко (з 2004). 
ПРИЛИМАНСЬКК - село, центр 
сільради. Розташоване у північно- 
східній частині Овід. р-ну, по обидва 
боки балки Татарської, що впадає у 
Сухий лиман. Відстань до райцентру 
37 км, до Одеси 8 км. Загальна площа 

земель ради 1668 га, села 333,1 га, са- 

дових кооперативів 186,4 га. Терито- 
рія ради межує на півночі з Авангард. 
селищною, на півдні - з Сухолим., на 
заході з Новодолин. сільрадами, а та- 
кож з Біляїв. р-ном, а на сході - з Оде- 
сою. На 2001 населення в селі - 3946 
осіб (1892 чол. 12054 жін.), 941 буди- 
нок. Загальноосвітня школа, БК, дві 
бібліотеки, амбулаторія, комунальне 
господарство, приватні магазини |і 
кафе. Засноване в кінці ХУМПІ ст. Пер- 
ша письмова згадка сягає 1793-1794 
(хутори Д.Баркило 1 К.Чаплинського); 
перші відомі власники наділів - коза- 
ки Чорноморської команди, що осе- 
лилися тут 1795. До 1944 (фактично 
1950) мало назву Татарка. На сер. 
ХІХ ст. у селі: корчма (1813), церква 
Успіня Божої Матері (1317), церковно- 
парафіяльна (1838), а потім початкова 

однокласна (1850) школи. Населення 
на 1849: 675 осіб (367 чол. 1 322 жін.), 
150 будинків (1858). На 1895 - 213 
дворів, 1099 мешканців (584 чол. 1 

515 жін.). Серед населення переважа- 
ли одес. міщани, були також дворяни 
1 різночинці. Жили з рільництва, ві- 
зництва й городництва. 1892 відкрили 
фельдшерський пункт. Під час рево- 
люції 1905-1907 діяла чорносотенська 
організація «Союзу Михаїла Арханге- 
ла». В роки революцій і громадянської 
війни Татарка - в центрі подій. Через 
неї відступали з Одеси до Дністра різ- 
ні військові формування; тут точилися 
бої в ході повстання 1919. На початку 

1920: ревком, виконком 1 комнезам. Із 
1924 - центр сільради. 1927 створено 
кооперативне с.-г. під-во «Червоний 
шеф», на початку 1930 - к-п «Пере- 
довик». На кінець 1930-х була 7-річна 
школа, клуб, магазин. У період ВВВ 
через село проходив останній рубіж 
оборони Одеси (14.09. - 15.10.1941). 
Окуповане | румунськими  війська- 
ми 16.10.1941, визволене 10.04.1944 

частинами 4 ККК 1 8 гв. армії. На 
території села поховано більш як 200 
радянських воїнів, що брали участь в 
його обороні та визволенні. 97 меш- 
канців села загинули на фронтах, 103 
повернулися з війни. ПО війні відно- 
вив роботу к-п «Передовик» (у 1953 
- ім.Берії, потім ім.Кірова). З 1952 
село в складі Сухолиман. ради, землі 
увійшли до к-пу ім.Хрущова (пізніше 
«Прапор комунізму»), а з 1961 - до 
складу р-пу «Авангард» (П відді- 
лок). На 1961: 1436 осіб, 322 будинки, 
школа, клуб, бібліотека. За досягнен- 
ня у виробництві нагородж. орденами 
«Знак пошани» зоотехнік А.І. Дома- 
това (1973), Трудової слави ПІ ст-ня 
механізатор П.П. Арламенко (1977), 
Жовтневої революції упр. М.П. Осад- 
чий (1977). У 1970-х в центрі села 
«Дунайводбуд» поставив кілька дво- 
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поверхових будинків, гуртожитків і 
дитсадок; на початку 1990-х -- новий 
корпус школи і БК. З 1985 відновив 
свою роботу Прилиман. виконком. 
21.09.1999 зареєстровано громаду 
Свято-Успінської церкви. Збудовано 
храм. За 2 км на південний захід від 

села, на березі балки Дальницької є 
пізньопалеолітичні стоянки Татарка І 
1 П, а поблизу - поселення епохи піз- 
ньої бронзи (відкрив 1956 В.І. Крас- 
ковський). Навколо села височать 3-4 
кургани, що їх ще у 1890-х описав О. 
Кочубинський (розкопок не було). 
ПРИЛИПКО Олександр Олек- 
сандрович (нар. 05.04. 1953, Умань 

Черкаської об- 
ласті) - журна- 
ліст, письмен- 

ник. Закінчив 
факультет 
журналісти- 
ки Львівсько- 
го вищого 
вВіЙСЬКОВО- 
політичного 
тучилища 
(1975).  Пра- 
цював військо- 

вим кореспондентом в окружних і 
центральних виданнях міністерства 
оборони СРСР у країні і за кордо- 
ном. У 1991, за власним бажанням 

залишив військову кар'єру і зайняв- 
ся видавничою діяльністю в країнах 

СНД. З 2000 постійно проживає в 
Овід. р-ні. Неодноразовий лауре- 
ат конкурсів «Українська книга на 
Одещині» в номінації документаль- 

ні видання. Автор першого в Укра- 
їні публічного дослідження про іс- 
торію виноробства Одес. обл. 
ПРИМОРСЬКА АРМІЯ - опера- 
тивно-стратегічне  загальновійсько- 
ве з'єднання у складі РСЧА під час 
ВВВ. Створена 20.07.1941 на базі 
Приморської групи військ Південно- 

Ф.М. Воронін І.Д. Шишенін М.І. Крилов 

го фронту. Воювала на лівому березі 
Дністра, поки не відступила до Оде- 
си. 05.08.1941 дістала наказ боронити 
місто до останньої можливості. На 
10.08 армія налагодила оборону Оде- 
си і відбила спробу 4 румунської ар- 
мії захопити місто зі сходу. 20.08.1941 
частину армії ввели до Одес. оборон- 
ного району, назвали «Окремою При- 
морською» 1 підпорядкували Став- 
ці Верховного Головнокомандування. 
На 30.03 налічувала 34,5 тис. бійців, 
складалася з трьох СД (25 Чапаєв- 
ської, 95 Молдавської, 421)та2КД.а 

також окремих полків морської піхоти 
та зведених загонів НКВС. З повітря 
Одесу захищав 69 авіаполк (майор 
Л.Л. Шестаков). На 03.09 кількість 
відремонтованих танків дозволила 

сформувати танковий б-н (ком. старш. 
лейт. М.І. Юдін). Першу роту вкомп- 
лектували 10 танками БТ-7, другу - 
БТ-5, третю - броньованими трак- 
торами СТЗ-НАТІ (планувалося 70 
тракторів). Уперше три «танки» (два 
з кулеметами калібру 7,62 мм і один із 
37 мм гірською гарматою) із тракторів, 
обшитих металевими щитами, скла- 

дені на заводі ім.Січневого повстання 
(інженери П.К. Романов, А.І. Обєдни- 
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ков і кап. У.Г. Коган), разом з одним 
танком БТ-7, у ніч на 20.09 викорис- 
тано під Великим Дальником. Під час 
атаки гуркіт «танків» із ввімкненими 
фарами та сиренами приголомшив ру- 
мунів і змусив їх відступити. «Танки» 
дістали назву «НИ-І» («На испуг»). 
На завершальному етапі оборони ар- 
мія протистояла 300 тисячам вояків 
противника (17 ПД 12 бригади). 21.09 
зупинила наступ 4 румунської армії за 
5-15 км від Одеси, і ще цілий місяць 

сковувала противника, чим ускладни- 
ла рух німецько-румунським військам 
на схід. Коли ж виникла загроза про- 
риву групи ворожих армій на Донбас 
1 в Крим, ухвалено рішення евакуюва- 
ти війська Одес. оборонного району, в 
тому числі Приморську армію до Кри- 
му (36 тис. бійців, 15 тис. цивільних, 
19 танків і бронемашин, 462 гармати, 

1153 автомобілів, 3625 коней, 25 тис. 
т. вантажів). Це завдання виконали 
кораблі ЧФ з 01 по 16.10.1941. Армія 
захищала Севастополь, а з 01.07.1942 

її з'єднання почали вивозити на Пів- 
нічний Кавказ, де 07.07.1942 розфор- 
мували. Командувачі: ген.-майор Н.Є. 
Чібісов (липень 1941), ген.-лейт. Г.П. 
Софронов (до 10.1941), ген.-майор 

- Же В 

І.Ю. Петров (до 07.1942). Члени Вій- 
ськової ради: дивізійний комісар Ф.М. 
Воронін (07-08.1941), бригадний ко- 
місар М.Г. Кузнецов (до 07.1942). Нач. 
штабу: ген-майор Г.Д. Шишенін (07- 
08.1941), М.І. Крилов (до 07.1942). 
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ тип 
поселень німців-колоністів сфор- 
мувався у 1840-х. Перші будинки для 
колоністів, що їх поставили держав- 
ним коштом під наглядом Е.О. де Рі- 
шельє, не мали національних ознак. 

Понадто, що за браком деревини 
люди мусили вдаватись до місцевих 
матеріалів (глини, комишу). Серед бу- 
дівель переважали глинобитні (з во- 
логої глини, тісно набитої в ящики без 
дна), вальковані (змуровані з глиняно- 
солом'яних вальків-саманів) та ма- 
занкові (стіни виникали на плетених 
з хворосту чи комишу щитах, облі- 
плених з обох боків тією ж таки гли- 
ною). В серпні 1805 у Грослібенталі 
в таких хатах мешкало 172 сім'ї (697 
осіб). Забудовою німецькі села були 
переважно вуличними і мали форму 
ліній, з одним або двома рядами одно- 
поверхових будівель, що тяглися по- 
декуди мало не на 3 км (за винятком 
Грослібенталя; плани 36-43). Згодом у 
великих колоніях з'являлося й по 2-3 
вулиці. Так звані «материнські» кол. 
налічували від 1000 до 3000 осіб. В 
«дочірніх» мешкало від 300 до 500. У 
центрі стояли адміністративні й гро- 
мадські будівлі, церква і будинок пас- 
торату, школа, лікарня, поряд - кладо- 
вище. В другій пол. ХІХ ст. ставили 
двоповерхові громадські будинки. 
Ю.І. Крашевський так описав Грос- 
лібенталь (1843): «Колонія складаєть- 
ся з садків, охайних будинків з висо- 
кими дахами, широких вулиць, заса- 
джених акаціями. Здається заможною 
із властивою собі доглянутістю |і чи- 
стотою, 1 разом з тим національною. 
Все там німецьке - одежа мешканців і 
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мова; від архі- 
тектури будин- 
ків та способу 
їх розташу- 
вання до того 
громадського 
місця, де люди 

сходяться | на 
пиво та ку- 
ріння люльки. 
Вигляд Грослі- 
бенталя з гори 
особливий, 
через велику 
кількість сірих 
дахів, зелених 

дерев 1 жовтих 
Тип муру стін копиць...» 

(с. Новоградківка. 2006 р.) Приватний бу- 

динок колоністів ділився на дві час- 

тини: житлову 1 нежитлову. Житлова 
була здебільшого кам'яна (з «дикаря», 
або черепашника). Нерідко черепаш- 
ником викладали кути, а «дикарем» - 
стіни. Дахи крили глазурованою чере- 
пицею власного виробництва (Грослі- 
бентал. заводів). Менш заможні вкри- 
вали хати комишем. Нежитлові при- 
міщення майже завжди ставили під 

одним дахом з житловими, хоч були 
вони нижчими. Завдовжки все це ся- 

гало від 20 до 30 м. Житловий простір 
більшості будівель складався з двох 
половин (завчасно зважали на сім'ю 
старшого сина), розмежована сіньми 
та кухнею. Попід вікнами в кожній з 

половин стояли довгі дерев'яні лави, 
як це було в українських хатах, але на- 
прикінці ХІХ ст. їх почали замінюва- 
ти на дерев'яні розфарбовані канапки. 
На причілковій стіні висів ГОДИННИК 
«гроссфатер-ур»  (годинник-дідусь), 
який разом з великою шафою для одя- 
гу був обов'язковою річчю в домі. На- 
впроти кутка з лавами (чи канапами) 
стояло ліжко з перинами та балдахі- 
ном. Інколи кожну з цих кімнат діли- 

Будинок з вензелями. 

Перша пол. ХХ ст. 

ли перестінком на дві частини, 1 одна 
з них ставала спальнею. У вітальнях 
католиків на стінах висіли картини 
релігійного змісту та розп'яття, а в 
лютеран - зображення тварин, сцени 
полювання і пейзажі. Більшість цих 
прикрас колоністи попривозили з 
батьківщини. Стелі скрізь були рівні 
та з ліпниною. На горищах зберігали 
зерно, насіння, там-таки ж чіпляли 

окороки та ковбаси, а часом сушили 
ще й рибальські снасті. Двері, як пра- 
вило, були одностулкові, а подекуди з 
двох поперечних частин, - спідню за- 
вжди зачиняли щоб тварини не захо- 
дили до сіней. Шдлоги кімнат, попри 

дорожнечу дощок, були дерев'яними. 
Р 

ве Мі тя ЕВ В 

господарчих споруд 

Крістіана Бадера (0. текс анде дергії тьф 1930 р.) 

(са, я | 

План будинку і 

Піо ЛоЛо: І- 
передня вітальня, 
2-передня спальня, 
3-кухня, 4-столова, 

а ЕФ ОПО з» СЕ 
5- вітальня, 6- спальня, 7-кімната для 
білизни, 9-копюшня, 9-хлів для корови і 

телят, І0-майстерня, І-склад для сільськ. 
інвентар, 12-хлів для коней, І3-літня 
кухня, 14-погріб, 15-підвал для вина, 16- 

комора для продуктів, 15-підвал, 18-туалет, 
І9-свинарник, 20-курник, 21 цистерна для 
води, 22-криниця, 23-клумба з квітами, 24- 
кам'яний тин, 25-26-хвіртка з ворітьми. 
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На кухні 
обов'язковими 
були довга 
лава, кілька 
табуретів 1 ве- 
ликий стіл. На 
стіні - ажурна 
полиця з посу- 
дом. Кімнати 
обігрівала гру- 
ба, яку розпа- 
лювали з кухні 
чи сіней. Іноді 
грубу прибудо- 
вували до ку- 
ХОННОЇ ПЛИТИ. 
Це звалося «по- 

лугрубкою». 
Сама плита, яку 
ставили часом 
посеред кухні, 
мала  вмонто- 
вані котли (до 
3) 1 духовку. 
Палили дрова- 
Ми, СОЛОМОЮ, 
Ккізяком, коми- 

шем. Крім цієї 
кухні, була літ- 
ня - «зоммер- 
кюхе». Гордіс- 
тю ж колоніс- 
тів залишалось 
подвір'я - з 

будівлями по один бік (рідко - по оби- 
два) та криницями. Загорожі з дикого- 
каменю од вулиці та од сусідів сягали 
заввишки 1,2 м. В нежитловій частині 

були стайня, хлів 1 курник. Далі йшли 
приміщення для возів і реманенту. На 
кінці подвір'я був тік (гарман). Прак- 
тично кожен господар мав великий і 
глибокий (мало не на 6 м) льох. Коло- 
ністи, які не могли докопатися до води 

на власному подвір'ї, робили обмуро- 
вані та зацементовані цистерни, до 
яких завозили питну, або збирали від- 

Металева цямрина 

(Люстдорф. 2009 р.) 

Льох. 

Перша пол. ХХ ст. 

(с. Надлиманське. 

2008 р.) 

фільтровану дощову воду. Над ними 
ставили цямрини у формі глека з ме- 
талевими барабаном і корбою. Мало 
не при кожному будинку росли акації, 
що їх ще Е.О. де Рішельє виписав з 

Італії, а навесні й улітку кол. потопа- 
ли в квітах. Поблизу сіл завжди був 
громадський сад чи лісок. Російський 
письменник 1 журналіст А.М. Ренни- 
ков у книжці «Золото Рейну» (1915) 
відзначив особливість забудови Грос- 
лібенталя: «Тільки на головній вулиці 
дотримано загального типу військо- 

вого поселення - пряма вулиця й ви- 
шикувані двома шеренгами кам'яні 
будівлі. Біля деяких із них - затишні 
альтанки. Криниці гарно обштукату- 
рені, ворота в більшості металеві. А 
на будинках цікаві ліплені та ще Й по- 
мальовані прикраси - то у формі кола, 
то овалу, то дві параболи, перетнуті 
прямими, то дві гіперболи вершинами 
одна до одної. Вони нагадують порожі 
всередині заміські герби-медальйони, 
що тільки й чекають, щоб їх заповни- 

ли дворянськими емблемами». 

ПРОДАЄВИЧ Валентин Олек- 
сандрович 
(нар. 11.01.1960, 
Овідіополь) - 
юрист, суддя, 
канд. юрид. н. 
(2007). Почав 
працювати слю- 
сарем Овід. ком- 
бінату | кому- 
нальних  під- 

приємств 
(1977-1978). 

Закінчив Одес. ун-т ім.Мечникова 
(1933), магістратуру ун-ту спеціаліза- 
ції «право» (1997). Працював слідчим 
УВС Одеси (1983-1987), інженером 
АТП-25102, юрист-консультантом 
МВП «Інком», зав. юрид. відділом 
СП «Інкомтранссервіс», дир. юрид. 
фірми ТОВ «Дельта» (1987-1998). 
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Суддя (1998-2002), голова госп. суду 
Одес. обл. (2002-2010), був депутатом 
Суворов. райради Одеси (1994-1998). 
Має звання «Засл. юрист України» 
(21.08.2004).  Нагородж. орденами 
Суспільне визнання 1 велич, За розбу- 
дову України ГУ ст-ня (2006), відзна- 
кою Вищої Ради юстиції, церковними 
орденами Св.Георгія 1 Різдва Хрис- 
тового П ст-ня, знаком «ІІочесний 

працівник госп. суду України», від- 
знаками облради та Одес. ОДА, ди- 
пломом рейтингу «Золота Фортуна», 
знаком «15 років госп. судів України», 
відзнакою Одес. міського голови «За 
заслуги перед містом», почесною гра- 
мотою голови ВР України (2007). 
ПРОДАЄВИЧ Олександр Пав- 

лович (нар. 
04.02.1921, 

-- Ново-Мирго- 
"род Кіровогр. 

обл.) - органі- 
- затор виробни- 
- цтва. Закінчив 
школу бухгал- 
терів, два кур- 
си с.г. техні- 
куму м. Хорол 
Полтавської 

області (1937-1939). Учасник ВВВ: з 
травня 1940 курсант Москов. піхот- 
ного училища ім.ВР РРФСР, а з по- 
чатком війни ком. 422 моторозвідроти 
357 СД (1941-1943) і снайперського 
б-ну. 113 СП 38 гв. див. (1943-1944). 
Був важко поранений та комісований 
інвалідом П групи. Після війни пра- 
цював дир. держав. страхового фонду 
м. Лохвиця Полтав. обл. (1945-1946), 
нач. бази держрезерву, дир. заготзерна 
м.Карлівка Полтав. обл. (1946-1952). 
Після переїзду до Овід. р-ну працю- 
вав дир. контори заготзерна (1959- 
1963, 1966-1973), бригадиром к-пу 
«Слава» (1963-1966). Перед пенсією 
очолював Овід. «Міжколгоспшлях- 

буд» (1973-1982). Нагородж. ордена- 
ми Вітчизняної війни І 1 П ст-нів, Чер- 
воної зірки, медалями «За відвагу», 

«За бойові заслуги», «За перемогу 
над Німеччиною», ювілейними ВВВ, 

почесними грамотами. 
педа Сергій Олексан- 

дрович (нар. 
17.08.1954, Хо- 
роль  Примор. 
краю) - під- 

приємець 1 ме- 
ценат. Закінчив 
Одес. вище арт. 
ком. уч-ще ім. 
Фрунзе (1975). 
Службовий 
ШЛЯХ: КОМ. ВЗВО- 

ком. курсантсько- ду (1975-1979), 
го взводу (1979-1984), ком. батареї 
(1984-1933), старш. помічник нач. 
відділу уч-ща (1938-1989), заст. нач. 
навч. відділу об'єднаного командного 
училища (1989-1992). Демобілізував- 
шись у званні полковника, працював 
дир. «Фабрики нетканих матеріалів» 
(1993-1996), дир. ТОВ «Дельта» (з 
1996). Як президент «Дитячого фонду 
Серафима Саровського» (з 2003) чи- 
мало зусиль віддає доброчинству, до- 
помагаючи дітям-сиротам, будинкам- 
інтернатам, будуючи дитячі майданчи- 
ки тощо. Фінансує ФК «Дністер», до- 
помагає  спортсменам-важкоатлетам. 
Президент громадської організації 
«Російський клуб» (з 2008), яка пе- 
реймається розвитком культурних 
зв'язків з РФ (фестивалі, конкурси та 
їін.). Нагородж. орденом Олександра 
Невського ПІ ст-ня, ювілейними меда- 

лями, почесними грамотами. 
ПРОЗОРОВСЬКИЙ Олександр 
Олександрович (1732-21.08.1809, 
Києво-Печерська лавра) - князь, вій- 
ськовий, ген.-фельдмаршал. Походив 
з роду Ярославських, одна З гілок 
якого у ХУМП ст. дістала прізвище від 
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с.  Прозорове 
Молозького 
повіту. 10- 
річним  (вод- 
ночас із О.В. 
Суворовим) 
записаний до 
лейб-гвардії 
Семенівського 
полку.  Служ- 
бу | розпочав 

офіцером у 2 Москов. полку: капрал 
(1746), фер'єр (1751), каптенармус 
(1752), сержант (1753), поручик 
(1 754), секунд-майор (1758), підполк. 
(1760), бригадир (1761), ген.-майор 
(1766). Під час Семирічної війни 
(1756-1763) брав участь у битві при 
Грос-Егесдорфі, в облозі Кюстріна, 
битвах при Цорндорфі та Кундер- 
сдорфі 1 взятті Берліна (1760). Був 
кілька разів поранений і нагородже- 
ний орденами Св.Анни і Св.Георгія. 
Під час російсько-турецької війни 
1768-1774 командував авангардом 
армії, 1769 переправився через Дніс- 
тер, завдав поразки туркам 1 сприяв 
розгромові кримських татарів під 
фортецею Хотин. У липні 1770 під- 

леглі йому частини захопили Ха- 
джидер (Аджидер) і спробували 
взяти замок Хаджибея. Нагородж. 
орденом Св.Олександра Невського. 
Одним з перших рос. генералів діс- 
тав орден Св.Георгія ПІ ст-ня. Здо- 
буваючи Перекоп у Криму (1771), 
очолив десант через Сиваш. Коман- 

дував корпусом на Дону. У чині ген.- 
поручика 1774 брав участь в боях на 
Дунаї (під Шумлою, Рущуком, Коз- 
луджі, Єнібазаром). Учасник при- 
душення повстання кримського хана 
Шагін-Гірея 1778. Згодом ген.-губ. 
Орловсько-Курського намісництва (з 
1731); ген.-аншеф 1 сенатор (17382), 
градоначальник Москви (1790). З 
1796 ком. 1 Смоленської дивізії в ар- 

мії П.О. Румянцева-Задунайського, 
а після його смерті очолив армію. 
1797 звільнений у відставку і ви- 
сланий на село. За імп. Олександра 
І повернувся на службу (1801), здо- 
був чин ген.-фельдмаршала (1807) 
призначення командуючого армії на 
Дунаї (1808) під час рос.-тур. війни 
1806-1812. Залишив спогади про ві- 

йну 1768-1774, зокрема про події на 
землях нашого краю. 
Записки  генерал-фельдмаршала князя 
Александра ДАлександровича Прозоров- 
ского (1756-1776). - М., 2004. 

ПРОМИСЛИ КРАЮ у ХІХ ст. 
На 1893 в Овідіополі промисли 
мали мешканці 50 дворів (271 чол.), 
у волостях Грослібентальській - 19 
дворів (107 чол.), Калаглійській - 
21 дворів (87 чол., з них 40 жін.). У 
більшості  експлуатувалися плавні 
Дністр. лиману. За повідомленням 
вчителя ЖКалаглійської церковно- 
приходської школи О.Ф. Бєляєва 
(1889), «...мешканці села Калаглія 
завдяки розташуванню поселення при 
лимані, протягом цілого року мають 
допоміжні роботи. Як тільки замерзне 
лиман, частина селян береться до 
візництва -- переправляють товари 
з Аккермана до Одеси 1 навпаки; 
чимало селян косять очерет (комиш) 
і спродують його в  Аккермані. 
Навесні, після | польових робіт, 

селяни човнами рушали до заплав, де 
косили осоку на перевесла, які мали 
великий попит у жнива, особливо 
в німецьких колоніях: сніп ОСОКИ З 
одного кв. сажня коштував 3-5 коп. До 
Калаглії по перевесла їздили навіть 
із неблизького Гільдендорфа (сучасна 
Красносілка, Комін. р-н). А понад 
те селяни чимало часу відводили 
рибальству,  спродували яйця 1 
масло. І все ж мешканців с. Калаглеї, 
за винятком 5-6 господарів, не можна 
було назвати заможними. На думку 
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автора, «підробітки не йшли їм на 
користь, бо селяни з поїздок до Одеси 

й  Аккермана, часто поверталися 
п'яними без копійки. Захопившись 
підсобними промислами, вони не 
звертали увагу на виноградарство. 
Виноградників тут було мало, місця 
для виноградників мали достатньо; 
якби ці ділянки були в руках німців, то 
давно б уже славилися своїми сортами 
винограду та вином». Найбільше 
візництвом трудились у приодеських 
селах. На кінець ХІХ ст. всі, хто 

мав пару коней, розвозили по місту 
дрова од вокзалу, камінь з кар'єрів 
Люстдорфа. Таких перевізників у с. 
Татарка налічували 49 дворів, а ще 
54 - візникували у вільний від роботи 
на землі час. Заробіток їх становив 
1,5-2 руб. на день. 
Бориневич А. Сельско-хозяйственньм8й 
обзор по Одесскому уезду за 1888-89 
год // Сборник Херсонского земства. - 
1890. -- Хо5; Одесский листок. - 1908. - 6 
марта, Хо55. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ як галузь ви- 
робництва Овід. р-ну. Сьогодні її 
репрезентує широкий спектр підпри- 
ємств. Натериторіїр-ну функціонує 20 
великих підприємств, серед яких пер- 
ше місце в соціально-економічному 
розвитку посідають підприємства 
харчової промисловості (5090 їх виро- 
бляють продукти харчування). Най- 
більшими є консервні заводи ВАТ «Іл- 

лічівський», ТОВ «Агро-ЛТД», СТОВ 
АФ «Петродолинське», що спеціалізу- 

ється на переробці овочів. Лідери се- 
ред виробних підприємств ТОВ НВП 
«Нива» (виготовляє 74 З всієї продук- 
ції виробленої винзаводами р-ну), СП 
ТОВ «Аквавінтекс», ЗАТ «Вікторія», 
ТОВ АП «Овідіопольвино». Хімічна 

промисловість реперезентована під- 
приємствами ТОВ «Істарома», ТОВ 
«Пласт-Бак». Галузь виробництва 
будівельних матеріалів презентують 

АТЗТ  «Великодолинський завод 
ЗБК», ДП «Будіндустрія 7км», ЗАТ 
«Бетонекс», СІ «Ростверк», цегель- 
ний - ТОВ «Стройкераміка», маши- 
нобудівний ВАТ «Катран». 
ПРОМРИНОК 7-и км. Офі- 
ційна назва ТОВ «ІПромтовар- 
ний ринок». Другий за розміра- 
ми промринок в Україні і один 
з найбільших у Східній Європі. 
Розташований в Овід. р-ні, на 7 
км шосе Одеса-Овідіополь. Спо- 

чатку діяв як стихійний в Одесі, 
потім його перевели на пустир 
край закритого звалища та недо- 
будованого заводу для переробки 
сміття. У січні 1989 тут заасфаль- 
тували та обгородили майданчик 

для торгівлі та стоянки автотран- 
спорту, що й поклало початок 
підприємству. Замовником на 
проектування, будівництво й екс- 
плуатацію торговельного центру 
виступила асоціація «Авангард», 

що об'єднала кооперативи «Рал- 
лі» 1 «Промтоварний ринок», на 
чолі з дир. р-пу «Аванагард» 
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В.Л. Добрянським. 09.07.1989 
Овід. райрада виділила р-пові 
«Авангард» 15 га орних земель, 
розміщених біля «товчка». За но- 
вим статутом (14.12.1989) засно- 
вником ринку залишилась асоці- 
ація «Аванагард» і фірма «Нива», 
а 1993 виникло орендне підпри- 
ємство, яке від імені трудового 
колективу реформованого р-пу 
«Авангард» стало засновником 
ТОВ «Промтоварний ринок» (тен. 
директор В.Л.Добрянський, дир. 
1 співзасновник Б.В.Мельничук). 
На 1994 територія ринку по- 
більшала завдяки землям При- 
лиманської сільради (20,5 га), 
р-пу «Авангард» (19,2 га), «Об- 
лавтодору» (1,3 га) 1 викуплених 
у міськради Одеси (3,3 га заводу 
для переробки сміття). Потім ри- 
нок розширювався коштом сміт- 
тєзвалища та завдяки землям МІі- 

ноборони й Авангард. селради. 
На 2006 площа ринку досягла 
0,69 км? і мала 15 тис. торговель- 
них місць, що обслуговували 

пересічно майже 150 тис. покуп- 
ців на день. Штат підприємства 

-1200 осіб. На 2009 давав роботу 
більш як 60 тисячам осіб. Остан- 
нім часом сотні автобусів звозять 
сюди по 80 - 100 тис. покупців 
з усіх куточків України, Молдо- 
ви, Білорусі та Росії. Більш як 17 
маршрутів звозять сюди мешкан- 
ців Одеси та обл. Підприємство 
«7-й км» вкладає свою частку в 
соціальний розвиток Овід. р-ну. 
Наприклад у 1994 надійшло на 
користь району 40 млн. грн., 
2009 податки працівників ринку 
до районного бюджету сягнули 
14 млн. грн. Протягом 1995-2000 
керівництво ринку виділяло на 
доброчинність у середньому 1090 
від своїх прибутків. 

ПРОТАСОВА - хутір. Був на 
лівому березі Сухого лиману на 
південь від с.Татарка. Сьогодні 

на його місці - бази відпочин- 
ку «Добрий господар» 1 «Коли- 
ба» В.Л. Добрянського. У пер- 
шій чверті ХІХ ст. хутір (ділянка 
Ме110, площа 52 дес.) належав 
купцеві 1-ї гільдії Я.А. Протасо- 
ву, який протягом 1815-1818 був 
одес. міським головою і засну- 
вав комерційну жіночу гімназію 
(картиа 22а). Мав сина Олексія 
(купця 3 гільдії і гласного Міської 
думи) та родичів Гаврила 1 Петра 
Протасових, що володіли лавка- 
ми на Олександрівському про- 
спекті Одеси. За повідомленням 
А.О. Скальковського, всередині 

ХІХ ст. на хуторі росли столітні 
дерева. Був тополевий лісок (60 
дес.), фруктовий сад (183 дес.) і 
виноградники (6 дес.). 18928 ху- 
тірську землю (117 дес.) наділили 
Куролтанову й Біртлакі (72 дес.), 
решту - вдовам Є. Мироненковій 
і М. Коломийченкову, а також І. 
Паненку. Згодом власником хуто- 
ра стали купець Є.Шейнц, а потім 
Добровольський (див. Одеські 
заміські хутори). 
ПРУСАКОВ Георгій Кири- 

лович (1905, 
Олександрів- 
ка Овід. р-ну - 

1980, Москва) - 
військовий, 

ген.-лейт. Після 
смерті матері 
жив у бабусі в 
Роксоланах, за- 

кінчив церковно- 
парафіяльну 

1914 вступив до Овід. школу і 
4-класного уч-ща. У 1920-х орга- 
нізував і став першим завідува- 
чем Роксоланівського сільбуду. За 
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рекомендацією місцевого комне- 
заму, 1925 вступив до Одес. арт. 
школи ім.Фрунзе. Перше призна- 
чення - ком. взводу 104 арт. полку 
(м.Пушкіно). Паралельно відвід- 
ував школу і дістав направлення 
до авіаційного з'єднання (1931). 
Швидко опанував льотну справу, 
став пом. нач. штабу. 1934 відря- 
джений до Військово-повітряної 
академії ім. Жуковського, а 1936 
переведений на військовий ф-т 
Москов. пед. ін-ту іноземних мов. 

Закінчив навчання у званні майо- 
ра і був призначений у Гол. упр. 
Військово-повітряних сил РСЧА 
для | оперативно-розвідувальної 
роботи (1940). З перших днів 
ВВВ 1 до її кінця - у вирі бойових 
дій. Був повітряним розвідником, 
брав участь у розгромі фашист- 
ських військ під Москвою. Здобув 
звання підполковника. 1942-1943 
- нач. розвідки 16 повітряної ар- 
мії. Брав участь у Варшавській, 
Вісло-Одерській та Берлінській 
операціях (1944-1945). По війні 
служив у Німеччині, був викла- 
дачем Вищої військової академії 

ім.Ворошилова (1947-1965), де в 
1952 захистив дисертацію канд. 
військ. н. Автор понад 30 посіб- 

ників 1 статей. Нагородж. ордена- 
ми: Леніна (2), Червоного прапора 
(4), Кутузова П ст-ня, Червоної 
зірки (2) 1 13 медалями: «За ви- 

зволення Москви», «За звільнен- 

ня Варшави», «За взяття Берліна» 
та ін. Співавтор книжки «16 воз- 
душная» (М., 1973). В Роксоланах 
його ім'ям назвали вулицю. 
ПУСТОШКІН Павло Васи- 
льович (1749, Паніхіно Ново- 
Ладозького пов. С.Пб. губ. - 
14.12.1823, Лубни Полтав. губ.) - 
віце-адмірал російського флоту. 
Народивсь узубожілій дворянській 

сім'ї, виховувався в Морському 
кадетському корпусі, став гарде- 
марином (1762), а потім мічма- 
ном на Балтійському флоті (1766). 
Через три роки переведений до 
Таганрога, протягом усього пері- 
оду російсько-турецької війни 
1768-1774 крейсував Чорним мо- 
рем та командував окр. флотилією 
в Єнікале (з 1772 лейт.). Діставши 
21.04.1783 чин кап. 2 рангу, а потім 
флаг-кап., служив під командуван- 
ням віце-адмірала Ф.О.Клокачова 
на фрегаті «Перемога»; зробив 
плавання від Таганрога до Севас- 
тополя, після чого на боті «Би- 

тюг» провадив заміри Дністр. 
лиману. У російсько-турецькій 
війні 1787-1791 крейсував біля 
Кримських берегів, брав участь у 
битві при Каліакрії (1791). Згідно 
з ордером (28.04.1792) головно- 
командувача  ЧФ  віце-адмірала 
М.М.Мордвинова та з указом імп. 
Катерини П (02.06.1792), прибув 
17.07.1792 до Аджидера 1 керу- 
вав  перебазуванням козацької 
флотилії із Слободзеї до Тамані 
(див. Переселення козаків). Далі 
в чині контр-адмірала (1793) ко- 
мандував ескадрою на Севасто- 
польському рейді (1794), очолив 
Чорноморське адміралтейство 
при Миколаївському порту (1795), 
був одеським градоначальником 
(1797). З 1799 - учасник похо- 
ду адмірала Ф.Ф.Ушакова проти 
французів до Іонічних островів у 
Середземному морі, брав участь 
у блокуванні і взятті о. Корфу (21 
лютого), м. Анкони (7 травня), а 
потім у невдалому штурмі Генуї 
(лютий 1800). Повернувшись до 
Севастополя, служив на ЧФ до 
1807. Нагородж. урядовими орде- 
нами. Вийшов у відставку за ста- 
ном здоров'я. 
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ПУШКАРЕНКО (Зайцева) 
Наталя Фе- 
дорівна (нар. 
19.04.1956, 
Саврань)  - 
культурний 1 
громадський 

/-. діяч. З 1970 
" проживає в 
" Овідіополі. 

Закінчила Одес. музичне уч-ще 
їм. Данькевича (1977 по класу 
баяна у В.В. Касьянова) та іст. 
ф-т Одес. ун-ту ім. Мечникова 
(1980). Із 1979--дир. Овід. ДМШ, 
дир. Затоцької (Кароліно-Буга- 
зької) ДМШ (1982-1998), яку ви- 
знано кращою в районі. З 1998 - 
нач. відділу культури Овід. РДА. 
Започаткувала творчі проекти 
для різних верств населення; 
районні конкурси і фестивалі 
«Золотий пелюсток», «Весняна 

зіронька», «Дністровська красу- 
ня», «Пан та пані Овідіополь», 

«Вінець Овідія» та ін. Органі- 
затор театралізованих свят і на- 
родних гулянь. Створює умови 
для роботи народних колекти- 
вів «Калина», «Гарт», «Барви», 

«Наддністрянські музики», «Ви- 
требеньки», «Черемшина». Про- 
водить районні конкурси серед 
працівників культури «Кращий 
клуб року», «Краща бібліотека 
року», серед учнів та виклада- 
чів ДМШ. Переможці районних 
конкурсів репрезентували Овід. 
район у різних країнах світу. На- 
городж. медалями «За громадян- 
ську мужність», «За звитягу», 
почесними грамотами обласної 
та районної адміністрацій, лау- 
реат Всеукраїнського фестивалю 
мистецтв, переможець обласно- 
го конкурсу «Жінка року 2007» 
у номінації «Культура, мисте- 

цтво». Почесний громадянин 
Овідіополя (2005). 
П'ЯТА (5) ГВ.ОКРЕМА МО- 
ТОСТРІЛЕЦЬКА БРИГАДА 
орденів Суворова 1 Кутузова - 
військовий підрозділ у складі 
ПІ Укр. фронту (1943-1944). За 
визволення Білгорода і Крама- 
торська (1943) дістала наймену- 
вання  Білгород-Краматорської. 
Під час Одеської операції (кві- 
тень 1944) 5 мс. бр. (підполк. 
М.ІЗав'ялов) брала участь у 
визволенні сіл Овід. р-ну: Пе- 
терсталя, Авангарду, Татарки, 
Грибівки та ін. Тут відзначився 
1-й моторизований (мотоциклет- 
ний) б-н гв. майора М.Д. Клуши- 
на. На ранок, 10.04., наступаю- 
чі частини вийшли до рокадної 
дороги  Одеса-Овідіополь, на 
північний-схід від с.Татарка, 
де розстріляли з гармат відступ. 
німецьких частин, що рухалися 
по шосе в бік Овідіополя. Вдало 
також діяла артбатарея ст. лейт. 
Ф.М. Павлова. З 20 по 23.08.1944 
бригада брала участь у Ясько- 
Кишинівській операції. В ході 
Бєлградської операції (жовтень 
1944) переформована на 32 окр. 
гв. мбр. 
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РАДГОСП (радянське  гос- 
подарство). За радянською  тео- 
рією, це «найвища,  послідовно- 

соціалістична» форма сільського 
госп-ва, с.-г. фабрика з державними 
засобами виробництва і найманою 

робочою силою. На території Овід. 
р-ну були р-пи (виникли 1928-1929): 
«ОГПУ» на х.Любомила (Біляївка) 
та «Авангард». Інші з'явилися піз- 
ніше - на землях частини колишніх 
к-пів. Спочатку в селах, де до ВВВ 
переважало німецьке населення, 
вивезене 1944 (див. ШПереселен- 
ня причорн. німців), діяли підсо- 
бні госп-ва деяких підп.-ств Одеси. 
Згодом на їхній базі постали р-пи: 
«Перемога» (Великодолинське), «І 
п'ятирічка» (Йосипівка), «Чорно- 
морець» (Мар'янівка), «Вітамін» і 
«Маяк» (Надлиманське), «Дністров- 
ський» (Новоградківка), «Петродо- 
линський» (з 1988 - ім. ХХУ з'їзду 
КПРС), «Чапаєвець» (Доброолек- 
сандрівка). У 1960-х до «Авангар- 
ду» влився к-п «Прапор комунізму» 
(Прилиманське, Сухий Лиман і част- 
ково Бурлача Балка). У 1990-х на 
місце р-пів прийшли ЗСАТ «Аван- 
гард», ПП «Тепличне» (Авангард), 
КСП «Йосипівське» і «Доброолек- 
сандрівське» та ВАТи - «Перемога», 
«Дністровський», «Чорноморець», 
«Надлиманське» та ін. 
РАДГОСП «АВАНГАРД» - див. 
«Авангард-Д» - 
РАДГОСП ім. ХХУ З'ІЗДУ 
КПРС. Створений Одес. кон- 
сервним комбінатом як плодово- 

овочевий цех «Петродолинський» 
(1945). Мав 3290 га с.-г угідь, у т.ч. 
2303 га орної землі (953 га зрошу- 
ваних, 286 га садів, 100 га - вино- 

градники). 1975 виборов перехідний 
Червоний прапор. За трудові до- 
сягнення 33 чол. нагороджені орде- 
нами й медалям. У 1988 дістав ста- 
тус радгоспу 1 назву ім. ХХУ з'їзду 
КПРС. 25.06.1992 переформований 
на орендне с.-г. під-во «Петродолин- 
ське», на базі якого постало держав- 
не племінне плодово-овочеве госп- 
во «Петродолинське» (30.08.1993), 
Під час реформування розпайовано 
понад 2 тис. га. землі (видано 757 
державних актів) - основний орен- 
дар СТОВ «Петродолинське». 
РАЗОРЬОНОВ Пор Анатолі- 

йович (нар. 
25.03.1970, 
Красний  Ли- 
ман Донец. 

обл.) - спорте- 
мен, заслуже- 

ви ний майстер 
спорту з важ- 
кої | атлетики 
(1993). Закін- 
чив Київський 
ін-т | фізкуль- 

тури (1992), 
Національну академію держупр. при 
Президентові України (2005). Спор- 
тивну кар'єру розпочав у ДЮСШ 
«Колос» м.Красний лиман. Тренував- 
ся в Ю.П. Кучинова з 1990. Головн. 
тренер Центр. ради ДСТ «Колос» (з 
2008). Багаторазовий чемпіон Украї- 
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ни, бронзовий призер чемпіонату Єв- 
ропи (1994), чемпіон Європи (1990, 

2003), бронзовий призер чемпіонату 
світу (1993-2001), учасник 4 Олімп. 
ігор (1996, дістав травму), кращий 
спортсмен Європи серед важкоатле- 
тів 1998, чемпіон світу (1995, 1998). 
Кращий спортсмен країни (1995, 
1993). Четверте місце на Олімп. іграх 
в Австралії (2000), срібний призер 
у Греції (2004). Радник у справах 
спорту при Кабміні України (2004). 
Виборов на міжнарод. змаганнях 24 
медалі. Кращий результат у ваговій 
категорії 105 кг: ривок - 200 кг, по- 
штовх - 235 кг. Нагородж. орденом 
«За заслуги» П ст-ню, (2004). грамо- 
тою ВР України (2004), орденом го- 
лови Одес. міської ради ім.Маразлі, 
почесними грамотами. 
«РАЙДУГА» - самодіяльний народ- 

ний (з 1987) хор, створений в Ові- 
дополі з ініціативи В.В.Кудрявцева 
і дир. БК О.Г.Лазаренка (вересень 
1983). Очолив хор М.Г. Польовий. 
Постійний склад - близько 40 чоло- 
вік (вчителі, мед. працівники, підпри- 
ємці, пенсіонери). В репертуарі пісні 
народні та сучасних авторів. Лауреат 
Всеукраїнського фестивалю козаць- 
кої пісні «Байда» (диплом ПІ ст-ню, 
2003), Міжнародного фестивалю хо- 
рової музики в м.Сопоті (Польща, ди- 
плом П ст-ню, 2006). Має на рахунку 
майже 500 виступів і концертів. Кра- 
щі співаки - В. Слонський, М. Вася- 

кіна, Г. Пастернак, О. Шовкалюк, Н. 

Левченко, А. Верлан, Н. Петрушова, 

О. Плахотнюк, О. Прокопенко, О. 

Лінкар, Г. Климова, В. Поперечний, 

А. Городецький, С. Топалов. 

«РАЙОННА ГАЗЕТА» - 
інформаційно-рекламний тижневик. 
Засновник - ООО «Перша Овідіоп. 

медіа-група». Друк. у «ВМВ» (Оде- 

се са й ли таж азни В. 

ІЛОННдаЯ. 
Ес А. 

са). На 
С. Рябокінь, дизайнер І. Хімич, бухг. 
О. Пирожук. 
РЕВКОМИ (революційні комі- 
тети) - тимчасові надзвичайні ор- 
гани радянської влади під час грома- 
дянської війни 1918-1920. Викону- 
вали функції керівництва, дбали про 
зміцнення тилів та оборону, створю- 
вали місцеві ради. На 23.02.1920 в 
Грослібентал. волості діяли ревкоми: 
Грослібентал. волосний (гол. М.К. 
Вірт, члени Б.Х. Леффлер, Е.Я. Гель- 
фенштейн, секр. Г.Г. Клейн, поміч- 
ники Л.Л. Шіцле ії М.Е. Аккерман); 
Грослібентал. сільський (гол. К.К. 
Курц, члени Е.Г. Діль, Я.Я. Вегер- 
не, секр. І.Ф. Баумгертнер, помічник 
І.Ф. Фольмер), Клейнлібентал. сіль- 
ський (гол. П.М. Феллер, члени М.М. 
Гартман, О.М. Тупилевич, секр. К.Ф. 
Штейн, помічник Н.Н. Адлер), Олек- 

сандргіл. сільський (гол. Ф.Ї. Бібер, 
члени К.І. Бібер, Я.І. Бібер, секр. М.С. 
Бернгард), ШНейбурзький. сільський 
(гол. Я.А. Рат, члени Й.Я. Шнейдер, 
Й.А. Аммон, секр. І.Ф. Гуммель), Ма- 

рієнтал. сільський (гол. Р.Ф. Бауер, 
члени Л.Й. Ціммерман, Я.Й. Цейлер, 
секр. А.П. Ліндеман), Йозефстал. 
сільський (гол. І.Я. Бахман, члени 
Й.М. Нейгель, К.С. Лейбель, секр. 

Ф.К. Геберле), Францфельд. сільський 
(гол. М.М. Фікс, члени Й.Ф. Церр, 
І.Г. Нольд, секр. Н.Л. Вольф). 1919 до 



Овід. ревкому увійшли В.Н. Копилов, 
Ф.Г. Єфимов, С.В. Ткаченко, а в лю- 
тому 1920 його очолив Я.Ф. Шилін- 
говський, а потім В.І. Коломієць. За 

надзвичайного стану при ревкомах 
створювалися так звані «трійки», які 
мали широкі повноваження в ухва- 
люванні рішень на місцях, у тім числі 
каральних. 30.08.1920 в складі ревко- 
мів були: Овід. - гол. Бессарабченко, 
військкоми Євдокимов 1 В.І. Коломи- 
єць; у Грослібенталі - гол. Зайченко, 
військкоми Коваль і Чая. В інших се- 
лах двох членів ревкомів призначали, 
третього обирали на місці. Калагл. - 
Я. Білий та Ільченко, Роксол. - Д. 
Проскурін 1 Кравченко, Люстдорф. - 
Михайлов 1 Штепо. Ревкоми існували 
до середини 1920, потім їх замінили 
ВИКОНКОМИ. 
РЕННИКОВ Андрій Митрофа- 

нович (Се- 
литренников) 
(1332,  Кутаї- 
сі - 23.11.1953, 
Ніцца Італія) - 

письменник, 
драматург. Па- 
родився в сім'ї 
присяжного 
повіреного, 

. мешкав у Ба- 
тумі. Закінчив пансіон 1 Тифліської 
гімназії, фіз.-мат. та іст.-філол. ф-ти 
Новорос. ун-ту (Одеса), працював 
на кафедрі філології. З 1912 у Санкт- 
Петербурзі працював у кількох жур- 
налах, для яких писав фейлетони, 

нариси й оповідання, в тому числі 
про німців України. Як настала вла- 
да більшовиків, виїхав до Ростова- 

на-Дону, підтримуючи Добровольчу 
армію. У березні 1920 емігрував до 
Белграда (Сербія), де видавав газе- 
ту «Новий час». Наприкінці 1920-х 
мешкав 1 працював у Парижі. Під 
час Першої світової війни побував у 

Грослібенталі та Овідіополі, зби- 
раючи етнографічні матеріали про 
колишніх німецьких колоністів. Опу- 
блікував 1915 книжку «Золото Рейна: 
О немцах в России» (ТІг., 1915). 
РЕПРЕСТП -- примусові заходи 
державного впливу, що крили в собі 
різні види покарань, застосовува- 
ні в СРСР до окремих осіб і катего- 
рій населення. Найпоширенішою з 
репресій стало позбавлення вибор- 
чих прав. Так, у 1921-1926 тих, хто 
не мав права голосу на виборах до 
рад усіх рівнів, у населених пунктах 
Овід. й Одес. р-нів було (осіб): Ба- 
рабой - 33, Олександергільф - 40, 
Иозефсталь - 74, Калаглія - 268, 
Кароліно-Бугаз - 6, Марієнталь -- 
103, Францфельд - 74, Нейбург - 
64, Овідіополь - 90, Петерсталь -- 

197, Татарка - 112, Роксолани - 10, 
Санжійка - 30, Сухий Лиман - 108. 
З початком 1930-х репресії набули 
масштабів справжнбої війни сталін- 
ського режиму проти народу власної 
країни. Під них потрапляли не лише 
противники більшовиків, а й цілком 
толерантні люди. Тільки в березні 
1930 з районів, що входили в межі 
суч. Овід. р-ну, до інших регіонів ви- 
слали: з Овід. - 30 сімей (122 осо- 
би), зі Спартак. - 53 сім'ї (275 осіб), 
з Одес. - 108 сімей (392 особи). Від 
розкуркулення у грудні 1931 по- 
страждало 249 сімей: із Барабоя - 27, 
Грослібенталя - 30, х.Дальника - 
10, Олександергільфа - 5, Иозеф- 
сталь -15, Калаглія - 15, Марієнта- 
ля - 8, Францфельда - 12, Нейбур- 
га - 14, Овідіополя - 13, Петерста- 
ля - 9, Татарки - 44, Роксолан - 34, 
Санжійки - 11, Сухого Лимана - 10, 
Олександрівки - 7. Більшість із них 
тоді ще лишали жили у своїх селах, 
згодом усіх вивозили на заслання. За- 
галом, за офіційними даними, в Одес. 
обл. протягом 1920-1950-х репресова- 
но понад 30 тис. осіб., більш як 3 тис. 
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із них розстріляно (див. також Ман- 
го Ф.Т., Семененко Ф.С.). І це - без 
селян, розкуркулених у 1920-1930-х, 
та примусово виселених німців, гре- 
ків і болгар у 1944-1946. Судових 
справ на них не заводили. Пік репре- 
сій припав на 1937-1938. На терито- 
рії краю органи НКВС нищили всіх, 
хто брав участь у повстаннях 1919 
і 1920-х, був розкуркулений, а також 
осіб, які отримували допомогу з Ні- 
меччини під час Голодомору 1932- 
1933. Політичне і правове свавілля 
тих часів охопило всі ланки життя 
Спартак. 1 Одес. приміського райо- 
нів. У зв'язку з приходом до влади А. 
Гітлера в Німеччині та зі зростанням 
воєнної загрози з її боку змінило- 
ся ставлення до радянських німців: 
мало не в кожному з них влада вба- 
чала шпигуна, диверсанта, прибіч- 
ника фашизму. Почалося примусове 
вивезення місцевого німецького на- 
селення з прикордонних областей. В 
Одесі ліквідували німецькі школи, 
інститути, технікуми, газети, гро- 

мадські й культурні організації. Меч 
репресій 1937-1939 постинав багато 
голів у німецькій громаді. Щоб дис- 
кредитувати німців в очах населення 
краю, 1936-1937 штучно скомпону- 
вали справу Національного союзу 
німців на Україні (НСНУ). За версі- 
єю слідства, Одес. німецький центр 
розгорнув широку роботу, спрямо- 
вану на формування шпигунсько- 
диверсійних загонів у промисловості 
та в національних німецьких райо- 

нах, а органам НКВС вдалося нібито 
«ліквідувати» цілу низку «контрре- 
волюційних осередків». Серед них 
називали 6 «штурмових загонів» у 
складі 558 чоловік під керівництвом 
інспектора народної освіти І.Шинде 
в Спартак. ії Цебрик. районах. Були 
й інші справи. Так, 10.10.1938 нар- 
ком внутрішніх справ О.1.Успенський 
доповідав про виявлення «осередків 

націонал-соціалістичної партії Німеч- 
чини» в Спартак. та ін. р-нах Одес. 
обл. Тільки у справі «диверсійно- 
контрреволюційної групи» 1937 
засудили понад 130 осіб, а в справі 
«фашистсько-повстанської  орга- 
нізації» - майже 30 вчителів Спар- 
так. р-ну. У розсекречених докумен- 
тах, що їх СБУ передав держархівові 
Одес. обл., вже виявлено 1887 уро- 
дженців нинішнього Овід. р-ну, ре- 
пресованих протягом 1920-1950-х. 
РИБАЛЬСТВО ДНІСТРОВ- 
СЬКЕ. Воно як на лимані, так і в 
пониззях Дністра існувало з давніх- 
давен, але промислового значення 
набуло за старожитніх греків. За су- 
часними даними, не збіжжя, а саме 

продукти рибальства (кав'яр, балики, 
сушена й солона риба) були основни- 
ми продуктами експорту місцевих 
кол. до Греції. Знову поширилось у 
регіоні, відколи сюди почали прибу- 

вати старовіри (1734-1739), але осо- 
бливого розвитку набуло в 1770-х, 
коли сюди перебралися запорізькі ко- 
заки (див. Буго-Дністровська Січ). У 
1790-1793 рибальство стало основним 
прибутком  Чорномор. козацького 
війська і суворо регламентувалося. 
На ділянки для лову неводами (тоні) 
видавав квитки тільки Кіш. Порядок 
лову сітками (дрібницями), ятерами 
й кітцями для козаків був вільним, 
зате інші мали сплачувати податок 

до військової скарбниці. Найефек- 

тя» "вол 

Ятір 
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тивнішою була ловитва неводами, 
що сягали мало не 400 м завдовжки, 
а разом з «кодолами» - чи й не цілу 
тисячу. Їх на акваторію вивозили ду- 
бами чи баркасами, і тільки розправ- 
ляли човнами (під'їздками або каюка- 
ми). При кожному неводі працювало 
П-12 робітників-лямщиків. Коштував 
такий завод разом з усім реманентом 
1 куренем 500 -- 2000 руб. За даними 
А.К.Мейєра 1791-1792, в лимані ло- 
вилась білуга, осетри, севрюга (по- 
чорноморському - пістрюха), сом, 
стерлядь (чига), шипи (вид осетро- 
вих), чехонь (саблюка), крошиця (вид 
лосося), макрель (скумбрія), коро- 
пи, карасі, лини, щуки, окуні, бички 
тощо. Проте наймасовішими був тут 
вилов скумбрії та лосося, коли після 
ІЗ вересня в лиман із моря заходи- 
ли великі косяки цієї риби. Лосося- 

крошицю козаки називали «красною» 
рибою через її червоні плямочки, а 
скумбрію, яку зазвичай в'ялили, гре- 
ки називали ксірос. Осетрові поро- 
ди й соми також належали до риби 
«красної», а інші види - до «білої». 
За козацьких часів основний риболов- 
ний сезон тривав на лимані з початку 
нересту до свята Покрова Пресвятої 
Богородиці (14 жовтня) і ділився на 
три періоди - весняний, меженний 
(з травня по І вересня) та посолений 
(осінній). Найбагатшими були весняні 
лови, оскільки саме тоді заготовляли 

кав'яр (чорну ікру), ділений на мало- 
сольний 1 паюсний. Заведений чорно- 
морцями порядок найму робітників 
«з дувану», за якого прибуток від про- 
дажу риби та кошти на харчування 
ділили навпіл з хазяїном, зберігався 
по рибних заводах Дністр. лиману 
до кінця ХІХ ст. Про це повідомив 
О.О.Браунер, який описав знаряддя 
лову і весь перебіг сезону по місяцях. 
Він також зауважив, що у 1380-х суто 
рибальським вважали населення Ка- 

лаглеї 1 Коси (Миколаївки), серед 
якого були найкращі майстри човнів 
і каюків. Про використання лиману 
для козацької риболовлі досі нагаду- 
ють назви багатьох тонь, або «домах» 
- місць розташування куренів чи кир- 
ганів. Свіжу рибу возили за 40 верст 
до Одеси 1 навіть за 120 до Кишинева. 
Її складали у воду з льодом, де вона 
«заклякала», а потім возами перемі- 
шану з льодом доправляли до місць 
продажу. Половину прибутку забирав 
власник заводу. В Калаглії від грядо- 
вого невода завдовжки 260 сажнів ри- 
балки сплачували оброк утримачам 
лям 36 руб.; від невода на 190 саж- 
нів - 68 1 від розпірного невода - 63 
(1863). Опис риболовлі та організації 
рибного промислу на Калаглійських 
хуторах (див. Калаглейської коси 
хутори) у 1359 належить (серед ін- 
ших) П.З. Рябкову. Рибалки засолю- 
вали дуже багато дрібної тарані й під- 

лящика 1 відправляли за межі Херсон. 
та Бесараб. губерній. Свіжий підля- 
щик коштував від 50 коп., тараня від 
20 коп. 1 дорожче за пуд (16 кг). Кро- 
шен та іншу «красну» рибу возили до 
Одеси, де спродували через перекуп- 
ників. На хуторах мешкав міщанин 
Я.В. Засорін, що скуповував на місці 
коропів, сомів ії щук, щоб перепрода- 
ти дорожче в Одесі. Раків продавали 
в Аккермані й Одесі. На мілині 1 в 
комишах Гарагольської затоки ви- 
користовували «гонишну» сітку - ло- 
вили нею коропів, щук, окунів. Сітку 
завдовжки 40 сажнів, 1 завширшки 
аршин з чвертю, осаджували на 6 1 7 
вічок з допомогою свинцевих грузил 
на 1,5 пуда, без матні, але з двома 

клячами, як у волока. Слугувала вона 
рік-два і коштувала від 20 до 25 руб. 
Усі рибальскі артілі ділилися на під- 
приємницькі 1 кооперативні. Серед 
них були «кумпанії» («товариства») і 
так звані «тафи». Більшість дністров- 
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ських рибалок діставали своє реме- 
ство у спадок від дідів і прадідів, але, 

як правило, починали кожен на своє- 
му власному каюку. На Дністр. лима- 
ні рибалки не залежали від власників 
берегів, оскільки вилов риби тут був 
вільний. Вилов 1 заробіток з його про- 
дажу цілком належали рибалці. У 

1870-13830-1 рибалки почали єднати- 
ся для гуртового лову. Найпоширені- 
шим об'єднанням була «кумпанія», 
коли кілька господарів-рибалок гур- 
том справляли собі невід, при цьому 
витрати не ділились на всіх порівну: 
хтось давав грошей на одну пришив- 
ку (частину сітки), хтось на - дві, за- 
лежно від достатку. Заробіток, за ви- 
нятком спільних витрат на ремонт 
снастей, розподілявся теж від Кіль- 

кості пришивок. Хто не мав ні чов- 
на ні матні, які йшли в діло по черзі, 

той сплачував за них до каси певну 
суму. Коли ж кумпанія потребувала 
допомоги найманців (лямщиків), ко- 
жен давав гроші на них: робітникам 
платили від часу витягування невода 
щотижня чи щодня, крім того, лям- 

щики діставали харчі 1 горілку. Лов- 
лячи рибу тягнулями (сіткою, яку тя- 
гли човнами) єдналось двоє рибалок, 
що мали кожен свого човна 1 по дві 
сітки. Виловлене складали докупи, 
заробіток ділили навпіл. Якщо ж чо- 
вен 1 сітки належали одному з них, то 
товаришеві за працю належала кожна 

шоста копійка (близько 1790) з при- 
бутку, а понад те, харчі, часом горілка 
і риба для дому. За отамана був сам 
господар або все робилося за згодою. 
Якщо сітки ставили на колах (пако- 
лах), забитих у дно лиману, то один 

тиждень перевіряли їх човном одного 
товариша, а другий - другого. За нео- 
днакової кількості сіток у кожного з 
гуртівників, прибуток ділили пропо- 
рційно. Як правило, кумпанії органі- 
зовувалися взимку, щоб працювати 

разом до Покрови. Вони були досить 

самостійними, оскільки їм самим на- 

лежали знаряддя лову 1 кошти, - як не 
кожному окремо, то всім разом. Ма- 
ючи постійне місце вилову, кумпанії 
допускали на свої території також ін- 
ших рибалок, але зобов'язували спла- 
чувати орендну. Іншим видом рибо- 
ловної артілі була тафа або тахва. Тут 
у більшості випадків інтереси артілі 
залежали від особистої волі підпри- 
ємця, який у власних руках тримав 
знаряддя вилову й кошти. Господар 

невода, наприклад, сам набирав собі 
рибалок 1 сплачував завдаток, що ста- 
новив 3-10 руб., рідко понад 20 руб. 
на чоловіка. Тут отаманові припадало 

2 паї, крилашу - 1,5. Цілковитий роз- 
рахунок з тахфою робили на Покрову. 
Інтереси тахфи перед господарем за- 
хищав отаман, якого обирала артіль. 
Крім нього, артільці обирали ще й 
крилаша, кухаря, та інших. Тахфа 
могла працювати на «ставці» (плат- 

ні) 1 за «пай». Тахфа, яка працювала з 
паю, найчастіше була тією, яку знали 
запорожці. Внутрішній лад у ній зале- 
жав тільки від отамана. Хоч рибалок 
кредитував сам власник рибальських 
знарядь, така тахфа діяла на більш 

справедливих засадах. У кінці ХІХ 
ст. більшість трударів рибних про- 
мислів були прибульцями, що шукали 
хоч якогось заробітку. Рідко до тахфи 
йшли місцеві рибалки. Калаглейські 

рибалки для купівлі реманенту інко- 
ли брали кредити в одеських євреїв 
під 5-69о на місяць. Рибальська спе- 
цифіка Калаглейських хуторів (Коси) 
зафіксована на топографічних картах. 
Так, на російській карті краю 1304 
на їхньому місці позначена «слобода 
Рибальська» (карта 158). З 1920-х ра- 
дянська влада монополізувала вилов 
риби на Дністр. лимані, створивши 
управління «Головриба». Рибалки не 
мали права продавати вилову самі - 
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сплачували за реалізацію значний по- 
даток. З 1930-х вилов риби перейшов 
до артілей 1 колгоспів (див. Рибка 
госпи). Але був і так званий брако- 
ньєрський вилов. Особливо великих 
масштабів набув він у 1990-х, тож 
сьогодні рибальство на Дністр. лима- 
ні потребує впорядкування. 
Мейер А. Повественное, землемерное и 
естествословноє описание Очаковскиєе 
земли... - С.-Пб., 1794; Браунер А. Замет- 
ки о рьболовстве на р.Днестре и Дне- 
стровском лимане в пределах Одесского 

уезда // Сб. Херс. земства. - 1887. - М93; 
Рябков П.З. Рюкіболовля в Херсонской и 
в пограничньх с ней частях губерний 
Таврической и Бессарабской. - Вьш. І. - 
Херсон, 1896. 
РИБАЛЬСТВО НА ЧОРНОМУ 
МОРІ. На 1792 рибалки краю ви- 
ловлювали в морі: макрель (скумб- 
рія), макрель голчасту (ставрида), по- 
дуст (марена), морський мень, гиюс 
(морський скат чи лисиця), меч-рибу, 
барвену (барабуля чи султанка), мор- 
ський лящ (морський карась, дорада), 
камбалу шершаву (морський язик), 
камбалу  чотирикутну (гладенький 
ромб), глоссу (полурибиця), карася 
морського (ляскир), рявця (морський 
йорж, скорпена), а також бичків 1 

креветок (морські цвіркуни). Згідно 
з даними А. Шмідта, у 1345 від Оча- 
ківського гирла Дністр. лиману до 
Одеси було 49 рибальських партій 
(417 робітників), що ловили рибу 
ставниками й великими  неводами 
(ними переважно скумбрію). 1346 в 
околицях Одеси рибалили 102 партії 
(1051 особа); при цьому 80 - заро- 
били 14554 руб., а всі інші зазнали 
збитків. У 1856-1853 на морському 
узбережжі діяло 10 рибних заводів, 
куди за усним договором наймалися 
одеські міщани і полтавські козаки 
на строк з 1 квітня по І жовтня. По- 
стачали заводам сировину: 12 ри- 
балок (1856), 100 (1357), 111 (1858). 
Витрати на одного рибалку з плат- 

нею і харчами становили 70 руб. Сам 
господар заводу заробляв на кожному 
150 (1351) 1 100 руб. (1856) за сезон. 
Оскільки морське рибальство нале- 
жало до вільного промислу, рибалки 
за вилов місту нічого не платили. 
РИБАЛЬСТВО НА СУХОМУ 
ЛИМАНІ. З початку ХІХ ст. до 
1920-х кращі рибні угіддя на Сухому 
лимані і ділянці берега моря вздовж 
Арнаутської дачі (див. Дачі зем- 
ські) належали переважно місцевим 
грекам. Крім того, саме вони моно- 
полізували риболовлю 1 в сусідній 
німецькій кол. Люстдорф, де аж до 
1930-х працювала грецька рибальська 
артіль. Особливістю Сухого лиману 
було те, що тут під наглядом греків- 
рибалок х. Бугового (Іллічівка) по- 
ступово склалося особливе кефальне 
госп-во. Його суть полягала в тому, 
що навесні в пересипі лиману проко- 
пували протоку, якою косяки одноріч- 
ної дрібної кефалі заходили в це бага- 
те на поживу водоймище. Протоку за- 
кривали. Восени той самий канал по- 
новлювали. Кефаль, яка вже зросла 1 
намагалася вийти в море, виловлюва- 
ли в тому каналі спеціальними паст- 
ками. Протягом багатьох років канал 
прокопували у південно-західній час- 
тині пересипу поблизу правого берега 
лиману. Для цієї роботи двічі на рік 
залучали мешканців с. Олександрів- 
ки, з якими рибалки розраховувались 
частиною виловленої восени риби. 
І вилови ці були доволі значними. 
Так, 1938 бугівські рибалки здобули 
тут майже 38 т кефалі. Тоді за рибо- 
продуктивністю на І га площі водної 
поверхні Сухий лиман посідав одне 
з провідних місць серед інших лима- 

нів Північного Причорномор'я. Але 
здобич 1953 становила всього 5,6 т, 
1954 - 1,0 т, а 1955 - лише 100 кг. У 

зв'язку з початком буд-ва Іллічівсько- 
го торговельного порту, коли пересип 
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прокопали назавжди (вересень 1957), 
описаний спосіб лову кефалі при- 
пинився. Крім кефалі, Сухий лиман 
славився бичками 1 рачками (кревет- 
ками). К.Г. Паустовський згадував, 
що вижив у голодній Одесі 1920-х 
тільки завдяки бичкам: «У Сухому 
лимані вони плавали хмарами. Мені 
треба було наловити щоразу не менш 
як 40 штук». 
РИБКОЛГОСП (РИБГОСТІ) - 
державне рибальське  підприєм- 

ство із суспільними засобами ви- 
робництва. За НЕПу рибколгоспи 
об'єднувано в різні трести, які, 
крім вилову риби, трудилися ще 
й вирощуванням с.-г. продукції на 
потреби держави 1 колгоспників. В 
Овід. р-ні рибколгоспи створюва- 
лись на базі кооперативних під-тв. 
Одне з них - тов-во трудових ри- 
балок «Надія» (очолив С.Є. Маг- 
дич - виникло 1926 на х. Іллічів- 
ка. На початку 1930-х працювали: 
артіль «Правда» (його бригада Хо 
утримувала |  Кароліно-Бугазький 
причал) та ім. Ворошилова (Овіді- 
ополь), Артілі «Червоний шквал», 
«Червона стрілка» (хх. Іллічівка 
і Санжійка), «Червоний шторм» 
(Калаглія) ії «Червона Коса» (Ми- 
колаївка) належали до Одеської 
міжрайрибспілки, «Одесриби» та 
«Держлову». По війні всі віднови- 
ли діяльність. З 1953 почало біль- 
шати. Виникли рибгоспи «Прапор 
комунізму» («Правда» -- «Червона 
Коса») та «Шлях Ілліча» («Чер- 
воний шквал» Ч «Червона стріл- 
ка»). А ще: «Червоний шторм» 
об'єднався з к-пом ім. Ворошилова 
у рибгосп, що згодом дістав назву 
«Чорноморська комуна» (1957), 
який 1961 придбав собі сейнер. 
З 1965 почав життя рибгосп «Ро- 
сія». Він об'єднав «Чорноморську 
комуну» з «Прапором комунізму» 

і почав зватися «Вітчизна». 1994- 
го все це переформувалося на ри- 
босільськогосподарські підп-ва 
(РСЮ) «Вітчизна» (Овідіополь) та 
«Мрія» (Молодіжне), які згодом 
стали кооперативами (2000). 
РІБАС Дон Хосе де (Йосип Ми- 

хайлович) 
(06.06.1749, 
Неаполь - 14. 
12.1800, Санкт- 
Петербург) - 
адмірал росій- 
ського флоту (з 
1799). Батько - 
іспанець дон 
Мігель де Рібас 
походив із зна- 

тного роду, мати - Маргарет Плюн- 
кет ірландка з роду Дункан. Служив 
кадетом у Самнітському піхот. полку 
Неаполітанської гвардії (1765-1769). 
За протекцією графа О.Г. Орлова- 
Чесменського (1737-1808), перейшов 
на російську службу (1772). Учасник 
російсько-турецьких воєн  1768- 
1774 і 1787-1791. Командував аван- 
гардом у штурмі Хаджибея й Ак- 
кермана (1739), орудував флотилією 
на веслах під час захоплення Тульчі 
й Ісакчі (1790). Запропонував план 
(затверджений О.В.  Суворовим) 
здобуття Ізмаїла й очолював одну 3 
частин десанту під час штурму. На 
посаді начальника Одес. порту керу- 
вав його будівництвом 1 дбав про об- 
лаштування міста (1794-1797). Член 
Адміралтейства 1 ген.-кріткомісар у 
1797-1800. Його ім'ям названо голо- 
вну вулицю Одеси. І саме Й. де Рібас 
по закінченні будівництва Аджидер- 
ської фортеці саме підняв на ній 
штандарт 21.09.1795. 
РІХТЕР Олександр (нар. 1939) - 
поет, художник. Вчився в Ленінград. 
ун-ті, мешкав в Одесі, а з 1975 в 
США. Не раз виставляв свої картини 

виз бе 



в художніх галере- 
ях США, а вірші 
друкував у таких 
антологіях, як 

«Самвидав століт- 
тя» 1 «Визволений 
Уліс», та в журна- 

, лі «Хрещатик». З 
поезій 1970- 1980- х частина присвя- 
чена Великодолинському («Велика 
долина», «Знову Лібенталь», «Ста- 
ре літо»), та Санжійці («Вірш на 
пам'ять»). 
Самиздат века. - М., 1997, 

РІШЕЛЬЄ Арман Еммануель 
Софія де Віньєро дю ШПлесі 

(25.09.1766, 
Париж - 01.05. 
1322, там са- 

мо) - фран- 
цузький 1 ро- 
сійський  дер- 
жавний діяч. 
Відомий як 
герцог  Емма- 
нуїл  Иосипо- 
вич де Ріше- 

льє. Праправнучатий племінник відо- 
мого кардинала Рішельє (1585-1642). 
З 1783 - при дворі короля Людовіка 
ХУЇІ. В роки Великої французької 
революції емігрував спочатку до Ав- 
стрії, потім Росії, де вступив на вій- 

ськову службу. Учасник штурму ІЗ- 
маїла (1790), нагороджений орденом 
Св.Георгія ГУ ст-ня. 1796 подав у від- 
ставку та виїхав до Відня (Австрія). 
Але імп. Павло І 17.09.1797 покликав 
його назад 1 дав під команду лейб- 
гвардії кірасирський полк. Служив 
у ньому до 01.12.1300. З 1803 імп. 
Олександр І призначив герцога Рі- 
шельє градоначальником Одеси, а 
1805 - ген.-губернатором Новорос. 
краю. Під час рос.-тур. війни 1306- 
1812 брав участь у взятті Аккерма- 
на (1806). Зробив помітний внесок 

у будівництво й розвиток Одеси та 
півдня України. Трудився поселен- 
ням та облаштуванням німців навко- 
ло Одеси, не раз бував в Овідіополі, 

Грослібенталі та їн. колоніях краю. 
1814 повернувся до Франції, і став 
прем'єр-міністром в уряді Людовіка 
ХМПІ (1318-1820). Член Французь- 
кої академії. По смерті похований у 
церкві на терит. ун-ту Сорбонна в 
Парижі. 
РОЗГОНИ (Разгон) - селянська 

родина. За сі- 
мейними пере- 
казами, перші 
представники 
цього роду пе- 
ребралися до 
нашого краю 
з Черкащини, 
уникаючи  пе- 
реслідувань 
за участь в 
одному з се- 
лянських  по- 
встань, що 
було розігнано 
(звідки нібито 
й пішло пріз- 
вище). Досте- 
менно відомо, 

що Порфирій 

Родина Розгонів 
у 1920-х рр. 

Розгон Із си- 

нами  ЩМихай- 

лом, Павлом, 

Григорієм | та 
дочкою Мари- 
ною мешкали 

Розгон М.П. 1920-1 рр. на овідіополь- 

ських хуторах з другої пол. ХІХ ст. 
Михайло Порфирович Розгон (1875- 
1953) одружившись з Марією Григо- 
рівною Запорожан (1876-1972) осів 
на х. Барабой і рільникував. Мали 
синів Федора (1895-1977) 1 Трохи- 
ма (1900-1933), який був поранений 
під час громадянської війни, зЗго- 

зт 31577 



дом одружився з Дариною Яківною 

Поповою, а під час ВВВ служив у 
220 гв. СП 79 гв. СД (за документа- 
ми вважався пропалим безвісти з 
15.05.1944, а насправді був поране- 
ний і перебував у полоні); Григорія 
(1902 - загинув 1944, Шерпень, Мол- 
дова); Олексія (1912-1978; учасник 
ВВВ), Костянтина (1917 - загинув 
13.03.1944; мешкав у Роксоланах), 
Василя (1919-2002; учасник ВВВ, 
танкіст Кантемировської дивізії) і до- 
чку Євдокію (1910-1931). На фрон- 
тах війни загинули два сини Федора 
Михайловича (Володимир та Іван), а 
двоюрідний злемінінк Іван Федоро- 
вич (1926 р.н.) прайшов війну, має 
нагороди і зараз мешкає у Велико- 
долинському. Існує овідіопольська 
гілка роду. Один з її представників 
С.І. Розгон у березні 1920 увійшов до 
складу ревкому Овідіополя; Розгон 
Іван Афанасійович (1886 р.н.) був ре- 
пресований 14.07.1937. На фронтах 
війни загинули: Разгон Петро Федо- 
рович (1886 р.н.; 22.08.1941 потрапив 
у полон, помер у таборі ХО3 Галаца), 
рядовий ФРазгон Микола Максимо- 

вич (12.02.1921 р.н.; потрапив у по- 
лон 24.11.1941, загинув 09.08.1942 у 
Фіндляндії), ст. сержант 1 водій 754 
ГАП РГК Розгон Костянтин Івано- 
вич (1914 р.н. загинув 13.03.1944 
у м. Метсавахт в Естонії). В після- 
воєнні роки представники роду пра- 
цювали в сільському господарстві, 
будівництві, були вчителями та служ- 
бовцями. Сьогодні їхні нащадки теж 
в Овідіополі, Барабої, в Одесі та Іл- 
лічівську (див. Шаповалов О.). 
РОЗЕНБМЛЮМ Олександр 
Самійлович (1326-1903) - лікар- 
психіатр. 1849 закінчив мед. ф-т 
Київ. ун-ту, 1859-1863 очолював Гід- 
ропатичний заклад у Клейнлібен- 
талі, а потім протягом 23 років був 
зав. (ординатор) психіатричного від- 

ділу Одес. міської лікарні. Йому на- 
лежить відкриття інфекційного ліку- 
вання психозів. У 1874-1875, на 10 

років раніше за австрійського психі- 
атра Вагнера-Яурегга, він уперше в 
історії медицини прищепив 12 пси- 
хічно хворим зворотній тиф і доміг- 
ся позитивних результатів. У «Пра- 
цях лікарів Одеської міської лікар- 
ні» надрукував статті «Про стосу- 
нок пропасниці до психозів» (18376), 
«До вивчення малярійних психозів» 
(1831) та їн. 
РОЗЛУЦЬКА Юлія Іванівна 

(нар. 08.03.1947, 
Малодолин- 
ське) - органі- 
затор | вироб- 

фо ництва, бухгал- 
" тер. Закінчила 
Ананіївський 
с.-г. тех-м (1966), 
Одес. с.-г. ін-т 
(1983). Працю 
вала бухгалте- 

ром, заст. гол. бухгалтера к-пу ім. 
Фрунзе (1966-1970). У 1970-2000 -- 
гол. бухгалтер. Була головою БСК 
«Новодолинське» (з 2000, колишн. 
к-п ім.Фрунзе). Дир. ТОВ «Новодо- 
линський» (з 2003). Не раз її обира- 
ли депутатом Новодолин. сільської 
та Овід. районної рад. П'ять скли- 
кань очолювала комісію райради з 
питань бюджету та фінансів. Лауреат 
обл. конкурсу «Жінка десятиріччя» 
в номінації «сільське господарство» 
(2001), район. конкурсу «Людина 
року» - диплом І ст-ня в номінації 
«фінансист року» (1999). Нагородж. 
грамотою ВР України (2007), медал- 
лю «За особливі заслуги перед Укра- 
їнським народом» (2007), почесними 
грамотами Одес. облради. 
РОЙЧЕНКО Анатолій Антоно- 
вич (нар. 11.04.1937, Одеса) - жур- 
наліст, письменник. Закінчив ф-т 
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журналісти- 
ки Львів. ун- 
ту  ім.Франка 
(1967). Зріс 
у Біляївці, де 
після | школи 
працював у ге- 
офізичній екс- 
педиції та на 
Біляїв. заводі 

будматеріалів. Служив у РА. Працю- 
вав на Червоноповстанській МТС, 
у р-пі «Батьківщина» (1954-1958), 
був зав. відділом Біляїв. райвикон- 
кому (1959-1962). Здобувши фахо- 
ву освіту, очолив редакцію газети 
«Наддністрянська правда» (19638- 
1989), згодом захопився комерцією. 
Видав поетичні збірки «Вишнева 
пороша», «Пробач, солдате!», «У 
кожного пісня своя», «Видіння», 
«Зорі зоряніли», «Біле озеро», «Я - 
поет Придністров'я», «Кринички», 
«Осінь», історичні романи «Одіссея 
Овідія» (у двох книгах - «Імператор 
і поет» та «Місто над лиманом»), ро- 
мани «Час рани не виліковує», «Со- 
вість - поняття відносне», «Лілеї 

пахли медом», «Вбивця залишається 
на волі», фантастичну повість «Рай- 
ський куточок», дитячу книжку «Рік 
кота». На його вірші написано понад 
50 пісень. Громадський діяч, спортс- 
мен. Чотириразовий чемпіон Одес. 
обл. з футболу, багаторазовий чем- 
піон із шахів. Кандидат у майстри 
спорту. У складі збірної команди 
Одес. обл. - чемпіон України ДСТ 
«Колгоспник» (1959). Разом з чем- 
піоном світу А. Карповим ініцію- 
вав створення в Овідіополі шахово- 
шашкового клубу (1977). Нагородж. 
медалями, почесними грамотами. 
Член спілки журналістів України 
(1967), лауреат премії ім.Куліша 
(2009). Почесний громадянин Ові- 
діополя (2007). 

РОКСОЛАНИ - село, центр сіль- 
ради. Розташоване у південно-захід- 
ній частині Овід. р-ну на лівому бе- 
резі Дністр. лиману. Відстань до 
райцентру 10 км. Площа 441,6 га. На- 
селення 1625 осіб (2001). Площа зе- 
мель сільради 27934 га (державний 
резерв 14,5 га, земля садових коопе- 
ративів 3,2 га). Територія ради межує 
на півночі з Овід. селищною, на пів- 

дні - з Кароліно-Бугазькою, на схо- 
ді - з Дальн. сільрадами, а з південно- 
го заходу обмежена Дністр. лиманом. 
На місці Роксолан з 1757 існувало 
турецько-татарське поселення Піри- 
бурзина (Бузиновате). Ф.П. де Волан 
1791 описав Бузинаводи, де мешкало 
4 козацькі сім'ї. З 1793 входило до 
приватної дачі А.М.Грибовського, а 
з 1803 - родини Мархоцьких. У 1856 
під назвою Роксолани стало держав- 
ним селом. На 1853: 58 дворів, 476 
мешканців; 1332 - 167 дворів, 955 
мешканців (914 жили з хліборобства, 
5 із торгівлі, 6 із ремесел, 30 - з ри- 

бальства). На 1396: 1144 мешканці, 
189 дворів; 1916 - 1333 мешкан., 294 
двори. Парафія церкви Різдва Бого- 
родиці (рік буд-ва 1372). Земська 
початкова школа (1382), шинок, 2 

крамниці, кредитне товариство, риб- 
ний промисел. Мешканці села стали 
учасниками повстань 1919 1 1920. 
Волосний центр (1920) об'єднував: 
Роксолани (294 дв. і 1333 мешкан- 
ці), х. Кароліно-Бугаз , х. Бессарабку 
(Барабой). З 1921: діяли с.-г. комуни 
«Перше травня» (11 госп.), «Іскра» 
(12 госп.), «Незаможник» (39 госп.) 
1929 об'єдналися в артіль «Червоний 
інтернаціонал» (з травня 1930 - к-п 
«Червоний інтенсивник»: 132 госп- 
ства 2023 га ріллі). Пд час ВВВ на 
фронтах воювали 263 роксоланівці; 
115 із них дістали державні нагороди, 
172 не повернулися з боїв (пам'ятник 
загиблим, 1976). Село окуповане ру- 
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мунськими військами 17.09.1941, 
визволене частинами 8 гв. армії 
13.04.1944. В роки окупації та під час 
визволення села знищено 43 приватні 
будинки і завдано шкоди 4 будівлям 
к-пу. На примусові роботи окупан- 
тами вивезено 79 чол. 1878-1928 рр. 
народж. До Румунії - 600 голів худо- 
би (коней, овець, свиней і ВРХ). Під 
час проведення Ясько-Кишинівської 
операції із Роксолан 22.08.1944 через 
Дністр. лиман на Шабо десантува- 
ла група морських піхотинців (див. 
Дністровська десантна операція). 
1953 к-п «Червоний інтенсивник» 
став к-пом ім. Леніна (центр. садиба 
в селі). На 1965: населення 1521 осіб; 
1978 - 1608, 546 дворів. Соціально- 
культурні заклади: середня школа, 
ЬК на 416 місць, бібліотека, ФАП, 

дитсадок (1968). Діяли під-ва: шев- 
ська майстерня, громадська їдальня, 
кілька магазинів, відділок зв'язку, 

ощадкаса. Відомими стали мешканці 
села генерал Г.К. Прусаков і скуль- 
птор М.І. Степанов. У листопаді 
1995 зареєстрована громада церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці (згодом 
Серафима Саровського).  Археоло- 
гічні об'єкти (кургани і поселення) 
в околицях села описали П.В.Беккер 
(1840-ті), граф О.С.Уваров (13438), 
В.І. Гошкевич (1897), В.М. Ястре- 
бов (кінець ХІХ ст.). Після війни до- 
сліджувано городище і некрополь 
Ніконія (з 1957), відкрито поселення 
епохи бронзи (1957 - І.Т. Черняков), 
залишки стоянки пізнього палеоліту 
(за 1 км на північний захід від села, 
1971 - І.В. Сапожников); та ін. 
РОКСОЛАНІВСЬКА ЗЕМСЬКА 
ШКОЛА. Відкрита 1882. У 1887 на 
утримання школи земство виділило 
314 руб., громада - 107 руб. 1 8 руб. 
зі сплати за навчання. Було 47 учнів 
(29 хлопчиків 1 18 дівчаток). Опікун і 
законовчитель -- священик І.К. Смир- 

нов, вчитель - М.Г. Штоц (закінчив 
учительську семінарію). Через 8 ро- 
ків на утримання школи земство ви- 
ділило 450 руб., громада - 107 руб. 
Того року навчалося 35 хлопчиків і 
15 дівчаток. Законовчитель одержу- 
вав 40 коп. за урок, а вчитель - 460 
руб. на рік. Шкільний будинок слугує 
й досі. Мав три класи. Хто хотів на- 
вчатися далі, міг відвідувати 4-класне 
Овідіопольське земське училище. 
РОКСОЛАНІВСЬКА ЦЕРКВА 
Різдва Пресвятої Богородиці збудо- 
вана 1872 на кошти селян. Парафія- 
ни із с. Роксолан і хуторів: на 1882 - 
954 осіб (469 чоловіків і 435 жінок), 
1906 - 1791 особа (996 чоловіків та 
895 жінок, 222 двори), із них 1355 з 
Роксолан (162 двори). На поч. ХХ ст. 
священик І.К. Смирнов, псаломщик 
П.Ф. Карповський (з 1378); на 1906 -- 
священик О.С. Муратов, на 1918 - о. 
Ф. Вітвицький, псаломщик П. Щерби- 
на. Парафії належала ділянка площею 
616 кв. сажнів (2842 м?) 1 100 дес. зем- 
лі поза селом. Перед закриттям церк- 
ви релігійна громада села (очолював 
А.Ф. Томченко) 13.05.1925 зробила 
Хресний хід (понад 300 осіб) навко- 
ло населеного пункту. Ще раз закрита 
1934 (священик Боєв, староста К.Ф. 



Кривченко), поновлена під час оку- 
пації (священик П. Щедрін, псалом- 
щик И. Шевтюк). По війні правила за 
склад. Селяни знову домоглися від- 

криття церкви, але не недовго - 1959- 
1961. Після цього в ній був шкільний 
спортзал. 20.11.1995 зареєстрована 
релігійна громада, яка змогла повер- 
нути собі будівлю. 01.08.1996 в день 
пам'яті Серафима Саровського в ній 
відновилось богослужіння, а церква 
дістала його ім'я. Храмове свято - І 
серпня. 01.05.2006 митрополит Одес. 
та Ізмаїл. Агафангел освятив храм і 
нагородив о.Іоанна (Країло) хрестом 
з прикрасами, Б.А. Федюка - орденом 
Нестора Літописця. 
РОКСОЛАНІВСЬКА ШКОЛА - 
загальноосвітній навч. заклад І-ПІ 
ст-нів з денним навчанням. Має 185 
учнів 1 23 педагоги. Звання «Вчитель- 
методист» здобули Г.А. Деренжі, О.М. 
Лещенко, Л.І. Срібна, Н.Ф. Горошко 1 
П.П. Лещенко; звання «Старший учи- 
тель» - 9. Чотири педагоги нагородж. 
нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України». До революції сільське на- 
родне училище (див. Роксолан. зем- 
ська школа). У 1920-х вибудували 
нове приміщення (5 класних кімнат, 
учительська 1 квартира для директо- 
ра). На 1927: 129 учнів (завшколою 
Поривайко, згодом Петро Драчев- 
ський). У 1930-х - 7-річна школа (у 
1937-1940 дир. Г.І. Баштанюк). У роки 
ВВВ зазнало шкоди від бомбардувань. 
У 1944 навчання відновилось, але 

приміщення відбудували аж на поч. 
1950-х. Силами юннатів (кер. О.П. Не- 
мазенко) круг школи насадили парк. 
На поч. 1960-х школа стала 8-річною, 
добудували 6 класних кімнат. У 1965 
в школі було 225 учнів і 13 вчителів. 
1977 - перший випуск 10-класників, 
досі 10 класів закінчували в Овід. СШ. 
Протягом 1980-90-х додалися три нові 
навч. кабінети й гараж. 2007 школу га- 

зифікували та відремонтували. З 1999 
в ній діяв краєзнавчий музей (переда- 
ний до БК). Директори: М.В. Тарасюк 
(1944-1949, 1952-1958), Б.И. Немазен- 
ко (1949-1952), К.ПІ. Павлюченко (до 
1961), П.С. Улітко (1962-1968, 1971- 
1972), Р.Н. Бут (до 1969), В.І. Юраш 
(до 1971), П.Г. Конуп (до 1974), Д.Д. 
Деренжі (до 1983), Д.М. Ященко (до 
1986), П.П. Лещенко (з 1986). 
РОКСОЛАНІВСЬКИЙ ГЕОЛО- 
ГІЧНИЙ РОЗРІЗ. Один з повніших 
стратиграфічних розрізів четвертинно- 
го (від 1,0-0,9 млн. до 10,3 тис. років 

тому) та голоценового (від 10,3 тис. ро- 
ків до сучасності) періодів усієї Укра- 
їни, який репрезентує послідовність 
глобальних змін клімату: холодних льо- 
довикових (жовті леси) 1 теплих (чер- 
воні й бурі викопні, а також сучасний 
грунти). Розташований на північний 
захід од села, має найбільшу товщи- 
ну (50-52 м) у районі городища Ніко- 
ній та за 300-500 м на північ від нього 
(координати -- 46210" М, 30227" Е). Тут 
І.В. Сапожников зафіксував два рівні 
залягання кам'яних артефактів епохи 
верхнього палеоліту, що датуються від 
22 до 17 тис. років тому. Ще нижче, на 
глибині близько 14 м, під трьома вираз- 
ними грунтами простежено шар вулка- 
нічного попелу (тефри), найімовірніше 
італійського походження, що може да- 

туватися близько 32-33 тис. років тому. 
Розріз досліджувало кілька геологів, 
палеогеографів, палеонтологів, геофі- 

зиків та археологів, зокрема, учасни- 
ки міжнародних експедицій (1996 1 
2000) під керівництвом А.Л. Чепали- 
ги і П.Ф. Гожика. Протягом 2007-2008 
Ж.М.Матвіїшина, А.Л. Чепалига й І.В. 

Сапожников детально вивчили горіш- 
ню частину розрізу, з якою пов'язані 
рештки діяльності стародавньої люди- 
ни. Крім того, на території Овід р-ну є 
ще один опорний стратиграфічний роз- 
різ біля сСанжійка. 
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11.09.1924, 
Грослібен- 
таль)--робітник, 
колишній репре- 
сований. Наро- 

і дився в багато- 
дітній | селян- 
ській сім'ї ет- 
нічних німців. 
Рано втратив 
батьків | (мати 
померла 1934, 

батька репресували 1937). Виховува- 
ла його старша сестра. Закінчив деся- 
тирічку в с. Спартаківка (Грослібен- 
таль), пережив румунську окупацію. 
Його разом з іншими мешканцями 
села 03.1944 вивезли німецькі час- 
тини до Ватергау (див. Переселення 
причорномор. німців). Після визво- 
лення Польщі радянськими війська- 
ми депортований до Красноярська, 
в табори. До 1946 працював вантаж- 
ником, після чого відправлений до 
Єнісейська, згодом до Вовчого Бору. 
Власноруч збудувавши собі житло, 
сплавляв дерево по р. Кемі, робив 
шпали на Усть-Кемському заводі. З 
1950 отримував зарплатню. До 2007 
мешкав в Усть-Кемі. Навідувався на 
батьківщину. Одружений, має 2 до- 
чок 1 8 онуків. і 
РОСТИСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІИ- 
НА 1768-1774 рр. - одна з найзна- 
чніших між Російською та Осман- 
ською імперіями. Завершилася 
підписанням 10.07.1774 | Кючук- 
Кайнарджійського миру, за яким до 
складу Росії ввійшли частини Півден- 
ної України (Дніпро-Бузьке межиріч- 
чя) та Кримського пів-ва (остаточно 
приєднаний 1733). Бої точилися на 
Дністрі, Дунаї, в Криму і на Кубані. 
Російський флот знищив турецький 
у Чесменській битві. Російські вій- 
ська перемогли під Хотином, Ясами, 

РОЛ, Готліб Готлібович (нар. на річках Ларга 1 Кагул, до решти 
підкорили Крим, захопили фортеці 
Бендери, Ізмаїл, Кінбурн, Аккер- 
ман, Хаджибей та ін. Але не змо- 

гли взяти Очакова. Тоді як основні 
сили російської армії зосередилися 
між Дністром і Дунаєм, у межиріччі 
Бугу 1 Дністра діяв корпус ген. О.О. 
Прозоровського, в складі якого були 
запорожці. В листопаді 1769 вони за- 
вдали поразки татарському загонові 
біля р. Вовчої, згодом брали участь 
у битвах при Кінбурні, та під Оча- 
ковим, 01.09.1769 партія козаків Се- 
мена Галицького розбила загін з 200 
турків поблизу Хаджибея, а потім 
спалила всі татарські поселення на- 
вколо цієї фортеці та край Сухого ли- 
ману, захопивши 20000 коней, 1000 
голів великої рогатої худоби, 4000 
овець, 130 верблюдів. Тоді ж таки 
козаки взяли в полон кількох ногай- 
ців і черкеса (див. І.П. Кутайсов). У 

цьому поході відзначилися козацькі 
ватажки Макар Ногай, Софрон Чор- 
ний, Іван Яблонівський, Сидір Білий, 

а також полк. Логвин Мошенський, 

Антін Красовський, Яків Розколуп, 
Степан Делех, Харко Чепіга. Вліт- 
ку 1770 запорожці у складі військ 
О.О.Прозоровського знову вируши- 
ли під Хаджибей. 11.07.1770 вони 
без бою взяли Хаджидер (Аджидер) 
та гарматним вогнем відбили спро- 
бу турецького десанту з Аккермана. 
13.07. два ескадрони і піші козаки 
захопили передмістя Хаджибея та 
галіот у гавані. Запорожці викурили 
вогнем із укріпленої будівлі 15 турок 
(14 убито, одного полонено). Хоч у 
Хаджибейському замку було лиш 50 
турецьких вояків при 6 гарматах, ро- 
сіяни не зважилися його штурмувати 
- обмежились гарматним обстрілом. 
Втрати становили 10 убитих запо- 
рожців 1 понад 30 поранених каноні- 

рів та козаків. Нестача води і прові- 
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анту змусила О. Прозоровського ві- 
дійти від замку. Запорожці забрали в 
навколишніх поселеннях по Дністру 
3300 голів великої рогатої худоби, 
10000 овець, 500 коней і 1251 поло- 

нених (волохів). Калмики і донські 
козаки захопили 1743 голови великої 
рогатої худоби, 5030 овець, 25 буйво- 
лів, 36 коней; полонили 3758 волохів, 
222 старовірів, 24 євреїв, 153 циганів. 
26.07 донські козаки з 10 запорожця- 
ми вийшли із с.Яськи, переправились 
човнами до Паланки, де захопили 
стару турецьку фортецю. Російські 
війська контролювали степ від Дні- 
стра до Тилігула, але так і не змогли 
завадити кримському ханові Селіму 
Ш Гірею (правив 1764-1767, 1770- 
І771) потрапити спочатку до оточе- 
ного Очакова (20.08.1770), а потім 1 
до Криму. Далі військові дії точилися 
на Дунаї, в Молдові, під Очаковим і в 

Криму. Наприкінці війни українські і 
донські козаки захопили Хаджибей, а 

по миру повернули туркам. ЩЕ 
РОСТІИСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙ- 
НА 1787-1791 рр. Викликана праг- 
ненням Османської імперії, яку під- 
тримували Великобританія, Пруссія і 
Франція, повернути Крим і не допус- 
тити посилення російського впливу 
в Півн. Причорномор'ї. Російська ж 
імперія, спираючись на союз із Ав- 
стрією, хотіла утвердитись у цьому 

регіоні 1 розширити свої володіння. 
Бої точились у Буго-Дністровському 
межиріччі, на Дунаї та Чорному 
морі. В їх перебігу захоплено фор- 
тецю Хаджибей (14.09.1789), яку 
разом з російськими підрозділами 
ген. І.В.Гудовича штурмували 6 пол- 
ків Чорномор. козацького війська 
(3 кінних і 3 піхотних загальною 
кількістю 3000 вояків) під команду- 
ванням отамана Захарія (Харка) Че- 
піги. Слідом за Хаджибеєм упала 
фортеця Аккерман. За нею козацька 

ескадра Антона Головатого з 50 ча- 
йок, підтримана козацькою  кінно- 
тою 3.Чепіги і російською піхотою 
МА.Кутузова, нічним штурмом заво- 
лоділа фортецею Бендери. Проте най- 
визначнішим став штурм Ізмаїльської 
фортеці О. Суворовим (1790). Пере- 
мога біля Мачина 28.06.1791 змусила 
турецького візиря розпочати мирні 
перемовини. Але їх всіляко зволіка- 
ли. Розгром Ф.Ф. Ушаковим турець- 
кого флоту при Каліакрії 11.08.1791 
прискорив підписання Яського миру 
29.12.1791, за яким до Росії відійшла 

територія між Півд. Бугом і Дністром 
(Очаківська область), а також під- 
твердилось приєднання Криму. Бе- 
сарабія (разом з Ізмаїлом та Аккер- 
маном) зоставалися в Оттоманській 
імперії до 1812. 
РУДИКА Петро Степанович (нар. 

05.12.1938, Се- 
маки Баришів. 
р-ну Житомир. 
обл.) - передо- 
вик  виробни- 
цтва. Як пере- 

селенець, при- 
був 1949 разом 
з матір'ю 1 
шістьма брата- 

ми й сестрами до Гудевичева Іванів. 
р-ну Одес. обл., а 1954 - в Ленінталь 
Овід. р-ну. Не закінчивши семи- 
річки, з 16 років пішов працювати. 
Був робітником р-пу «Авангард», 
а з 1960 - р-пу «П П'ятирічка» 
(сс.Йосипівка та Ленінталь). По- 
тім учився в ремісничому уч-щі 
Хо 9 у Котовську (1962). Набув- 
ши фаху тракториста-машиніста | 
класу працював ланковим р-пу «П 
П'ятирічка» (Йосипівська науково- 
дослідна станція) до виходу на 
пенсію (1998). Нагородж. медаллю 
«Ветеран праці» (1985) та кількома 
грамотами. 
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РУСЄВ Іван Трохимович (нар. 
28.02.1959, 
Дмитрівка Та- 
тарбунар. р-ну 
Одес. обл.) - 
зоолог, канд. 
біол. н., зав. 
лаб. екологіч- 
них носіїв 1 
переносників 
збудників осо- 
бливо  небез- 

печних інфекцій Науково-дослідного 
протичумного ін-ту | Мінохорони 
здоров'я України (МОЗ), член Нац. 
спілки журналістів. Закінчив біол. 
ф-т Одес. ун-ту ім.Мечникова (1981), 
вихованець наукової школи проф. І.І. 
Пузанова. 1981-1982 - стажування 
на курсах зоологів у Середньоазій- 
ському протичумному ін-ті (Алма- 
Ати). Захистив дисертацію за фахом 
«екологія» (19383). Доцент кафедри 
географії 1  природокористування 
(1990-1994), доцент кафедри при- 
кладної екології (2003-2008) ОНУ 
ім.Мечникова. Має 370 (50 англій- 
ською) наукових праць з охорони 
природи, епізоотології, епідеміоло- 
гії, екології птахів, охорони біоріз- 
новидів, екологічного туризму тощо. 
Керівник більш як 250 польових екс- 
педицій з питань епізоотологічного 
моніторингу вогнищ чуми (Казах- 
стан), лептоспірозу, туляремії, арбо- 
вірусів, пташиного грипу (в Україні). 
З 1987 - учасник, керівником і мене- 
джер регіональн. (Причорномор'я), 
Всеукраїнських 1 міжнар. проектів, 
пов'язаних зі збереженням екології 
Дністра, Дунаю, Євразійських степів 
та окремих видів птахів. Учасник 10 
міжнар. семінарів-тренінгів з еколо- 
гії, пташиного грипу, охорони еколо- 
гії та ін., в тому числі у: Туреччині 
(1994 і 1999), Голландії і Великобри- 
танії (1995 і 2004), Венеції (1998), 

РФ (2006), Києві (2008). Не раз був 
експертом-консультантом від МОЗ і 

Європейського Союзу охорони узбе- 
режжя (відновлення водно-болотного 
середовища дельти Дністра). З 1979 
активний учасник і член Українських 
і міжнар. наукових товариств. Лауре- 
ат конкурсів газети «Вечерняя Одес- 
са» - «Люди діла» (1994), МОЗ (1997 
1 2006), Всеукраїнського конкурсу 
«Здорова природа - здорове життя» 
(1998). Має відзнаки Одес. міськви- 
конкому (2000), Одес. ОДА (2001), 
мера Одеси «За охорону дикої приро- 
ди Причорномор'я» (2009). Основні 
роботи пов'язані з Придністров'ям: 
Русев И.Т. Дельта Днестра: история при- 
родопользования, зкологическиє основь 
мониторинга, охрань и менеджмента 
водно-болотньх угодий. - Одесса, 2003; 
Русев И.Т. Основь зкотуризма. - Одесса, 
2004; Русев И.Т. Наследие: природное, 
культурное, духовное. - Одесса, 2010; 
Кизеу» І. Мапаєєтепі ріап їог ре Ппебіг 
деПна, ОЮКтаїпе // Тре Мешегіапа. - 1995, 
РУССУ Надія (Іванівна (нар. 

01.04.1949, 
Стара Ца- 
ричанка 
Білгород- 
Дністр. р-ну 
Одес. обл.) 
вчитель. Закін- 
чила | Ізмаїл. 
пед. ін-т (1972), 
біол. ф-т Одес. 
ун-ту ім. Меч- 

никова (1979). Працювала в Ново- 
царичанській 3-річній школі вчи- 
телем, завучем, дир. (1966-1984), з 
1934 - вчитель початкових класів 
Дальницької ЗОШ. Шукає нових 
форм навчання, зокрема, її уроки 
мають естетичне навантаження. Ав- 
тор методичних розробок. Учасник 
багатьох обл. і район. конкурсів. 
Вчитель-методист (з 1991). Керує 
вокальним ансамблем народної піс- 
ні (з 1994 - «Народний художній ко- 
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лектив»). Нагородж. почесними гра- 
мотами та дипломами. «Відмінник 
освіти С СРСР» (1987), «Відмінник 
освіти України» (1991), «Засл. вчи- 
тель України» (1993). Переможець 
район. конкурсу «Людина року Ові- 
діопольщини» (2000, 2005). Делегат 
У з'їзду вчителів України (1986). 
РЯБКОВ Павло Захаро- 
вич (29.06.1848, Херсон - 26. 

2 5593286, 
Зінов'євськ) - 
історик,  ет- 
нограф.  На- 
родився в сім'ї 

художника. За- 
кінчив Херсон. 
гімназію, кур- 
си землемірів 
(1868), працю- 

вав таксатором в губерн. креслярні 
Херсонської губ. Належав до народ- 
ників, за революційну діяльність в 
Одесі й Херсоні («ходіння в народ») 
засланий до Якутії (1879-1884). По- 
вернувшись, досліджував рибаль- 
ство на Херсонщині, в Косі Великій 
1 Калаглеї, подав опис рибальських 

артілей на Дністр. лимані 1 Чорному 
морі (див. Рибальство Дністрове). 
З 1892 жив у Єлизаветграді (Ктро- 
вограді), знову працював землемі- 
ром. За антиурядові виступи зазнав 
переслідувань 1 виїхав за кордон. 
1901-1904 - Вища школа суспільних 

наук у Парижі, де зблизився з Ф.К. 
Волковим (Х. Вовк), який започат- 
кував українську етнологію. З 1904 
разом з І.Я. Франком брав участь 
у його етнографо-антропологічній 
експедиції на Буковині й Галичині. 
Повернувшись з еміграції, працю- 
вав у Єлизаветгр. міській управі, не 
цурався етнографії та антрополо- 
гі. Досліджував культуру українців 
Новоросії, зокрема чумацтво. Його 
матеріали є в музеях Єлизаветграда 

і Херсона. У 1917 мешкав у Тирас- 
полі, став учасником рев. подій, вхо- 
див до місцевої Ради робіт. і солд. 

депутатів. З приходом до влади біль- 
шовиків створив тут музей. Остан- 
ні роки життя був членом музейної 
ради в природно-історичному музеї 
Зінов'євська (Кіровограді). 
Рябков П. Рьболовнье артели в низовьях 
Днепра и Днестра. - Одесса, 1894; Ряб- 
ков П. Рьміболовство в Херсонской губ. - 
Херсон, 1896. 

РЯБОКІНЬ Іван Борисович 
а 07.1928, Хмельове Маловисків. 

р-ну Кпровогр. 
обл. - 30.04. 

2004,  Овідіо- 

поль) - викла- 
дач, праців- 

ник культури. 
Закінчив іст. 

" ф-т Кіровогр. 
пед. ін-ту Ім. 
Пушкіна 
(1954). Був 
дир. вечір- 

ньої, а загальноосвітньої 

школи с.Мартеноша | Новошар- 
гор. р-ну (1954-1964), дир. Ново- 
град. школи-інтернату Олександр. 
р-ну Кіровогр. обл. (1964-1971). 
З 1971 - в Овідіополі: завуч СП 
(1971-1973), зав. райвідділом куль- 
тури, відповід. секр. Овід. органі- 
зації охорони пам'ятників історії 
та культури (1973-1989). За його 
активної участі організовано Овід. 
районний  історико-краєзнавчий 
музей. Зробив особистий внесок у 
спорудження пам'ятника воїнам- 
інтернаціоналістам. Нагородж. по- 

чесними грамотами. 
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САВІН Михайло Олексійович 
(нар. 1946, Но- 
воайдар Луган. 
обл.) - вчений- 
виноградар, 
канд. тех. н. 
(1978). Закін- 
чив Харків. 
ін-т | механі- 
зації та елек- 
трифікації с.-г. 
(1970). Відто- 
ді працює в 

ННЦ «ІВІВ ім.Таїрова»: інженером- 
конструктором, молод., стар. наук. 
працівник, зав. лабораторією, з 
1992 - зав. відділом механізації. 

Основний напрямок досліджень: 
механізація трудомістких процесів у 
виноградарстві. Опублікував понад 
100 наукових праць, автор понад 40 
винаходів, 7 з яких запатентовано за 

кордоном. Нагородж. медалями «За 
трудову відзнаку» і кількома ВДНГ 
СРСР та України, почесним зна- 
ком «Винахідник СРСР», грамотою 
Президії ВР України. Не раз був де- 
путатом Таїров. селищної та Овід. 
районної рад. 
САВЧЕНКО Руслан Олексан- 
дрович (нар. 06.06.1971, Харцизьк 
Донец. обл.) - спортсмен, засл. май- 
стер спорту з важкої атлетики (1993). 
Спортивну кар'єру розпочав у Хар- 
цизьку, перший тренер О.Нохрін. До- 
сягнення: срібний призер чемпіона- 
ту Європи (1990), чемпіон Європи, 
чемпіон світу серед юніорів (1991). 
Перший рекордсмен світу з важкої 

атлетики  неза- 
лежної  Украї- 
ни. Бронзовий 
призер  чемпі- 
онату Європи 
(1997), чемпіон 
Європи (1994), 
бронзовий 
(1994) і сріб- 
ний (1993) при- 
зер чемпіонатів 
світу. | Всього 
на чемпіонатах 
світу та Євро- 

пи здобув 20 медалей. Має 3 світові 
рекорди. Найкращий результат у ва- 
говій категорії 76 кг: ривок - 170 кг, 
поштовх - 200 кг, загальна сума 370 
кг; рекорд України - 205 кг у поштов- 
ху. Тренер Овід. ДЮСШ М» І (з 2002). 
Нагородж. почесними грамотами. 
САВЮК (Зінченко) Надія Олек- 
сандрівна (нар. 29.01.1935, Овіді- 

ши; ополь) - пере- 
вироб- 

ництва,  вИНнО- 
чо градар. Весь 
"М трудовий шлях 
зе пройшла В 
це к-пі ім. Дзер- 

жинського: 
' різноробітни- 
; ця, ланкова по- 

льової (1949- 1990) і садововиноград- 
ної (1990-2003) бригад. Вирощувала 
бавовну, овочі, працювала в саду, на 
виноградниках. З 2004 ланкова на до- 
гляді виноградників у ТОВ «Рубін». 
Переможець соц. змагання, її портрет 
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був на Дошці пошани 1977, 1980, 

1989. Нагородж. почесними грамо- 
тами, посідач другого (1999) і пер- 
шого ступеня (2000) премії «Овідій- 
Престиж» у номінації «Працівник 
виноградарства року». 
САЄНКО Андрій Іванович (нар. 

10.12.1932, Ка- 
лаглія) - вироб- 
ничник. Закін- 
чив  Білгород- 

Дністр. пед. 
уч-ще (1951), 
Одес. ун-т ім. 
Мечникова 
(1961). А тру- 
ДОвиЙ Шлях по- 
чав 15-річ-ним 

у к-пі «Іскра». 1948 руками викосив 
33 га зернових (отримав премію 1,4 т 
зерна). Після уч-ща працював учите- 
лем початкових класів у Вознесенці-І 
Арциз. р-ну Одес. обл. (1952), а піс- 
ля служби в РА - у Малодол. школі 
(1955-1953). Партійна робота: зав. 
віділом пропаганди Овід. РК КПУ 
(1958-1962), парторганізатор Біляїв. 
РК КПУ (1962-1963), секр. парткому 
к-пу «Маяк» (1963-1964), к-пу «Сла- 
ва» Овід. р-ну (1964-1976). Був гол. 
к-пу ім.Лібкнехта (1976-1997) і заст. 
дир. ринку «Чорноморський» (1997- 
2002). Нагородж. орденами Леніна 
1981), Трудового Червоного прапора 
(1973, 1976), «Знак Пошани» (1966, 

1971), медалями, почесними грамо- 

тами. Був на дошках пошани ВДНГ 
СРСР (1978, 1982) 1 УРСР (1981). 
САМОЧОРНИЙ Лазар Андрі- 
йович (1880, Миколаївка - 1921) - 
моряк. Народився в сім'ї колишнього 
військового моряка. Протягом 1899- 
1905 служив на лінкорі «Три святи- 
телі». Під час одного з атлантичних 
походів команда панцерника на од- 
ному з островів урятувала декіль- 
ка десятків європейців, судно яких 

зазнало аварії. Виснажені голодом 
та нажахані нападами аборигенів, 
люди зустріли моряків як посланців 
Бога. Юну леді, яка вже не мала сил 
іти сама, Л. Самочорний ніс на ру- 
ках кілька кілометрів з одного боку 
острова на другий, де на рейді сто- 
яв лінкор. Коли корабель дійшов до 

Англії, російських моряків зустріли 
як героїв, а рятівник отримав пода- 
рунки від рідних англійки. По служ- 
бі повернувся до рідного села. Ріль- 
никував. Пропав безвісти під час го- 
лоду 1921-го разом зі своїм меншим 
сином, поїхавши до сусідньої облас- 
ті по харчі. Його онук І.М. Самочор- 
ний спорудив пам'ятник дідові біля 
свого будинку в Миколаївці. 
САМОЧОРНИЙ Микола Ла- 
зарович (28.08.1906,  Миколаїв- 
ка - 20.12.1977, там само) - рибалка. 
Народився в сім'ї КОЛИШНЬОГО ВІЙ- 
ськового моряка Л.А.Самочорного. 
Закінчив 2 класи початкової шко- 
ли. Працював у місцевій риболов- 
ній артілі. 1940-го призваний до лав 
РСЧА. Брав участь у Дністровсько- 
Прутському поході (1940). На по- 
чатку ВВВ потрапив у полон під 
Вознесенськом. Кілька місяців пере- 
бував в «Уманській ямі», звідки втік 
і дістався рідного села взимку 1941. 

У квітні 1944 знову мобілізований 
до складу 8 гв. армії. Кулеметник. 
Учасник операції «Багратіон» у Бі- 
лорусії (1944). В боях на Сандомир- 
ському плацдармі (Польша) втратив 
ногу. Інвалід П групи. Повернувшись 
додому, сторожував у місцевому 
колгоспі, потім рибалкою в рибкол- 
госпі. Нагородж. медалями «За до- 
блесну працю. До 100-річчя Леніна» 
(1970) «За трудову доблесть» (1971), 
«Ветеран праці» (1977), ювілейни- 
ми ВВВ 1 РА, знаками «Ударник ІХ 
п'ятирічки» (1974), «Ветеран кол- 
госпного рибальства» (19735). 
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САНДЖАК (тур. запсак - букв. 
«прапор») - адміністративно-терито- 
ріальна одиниця в Османській імпе- 
рії, якою керував мутесаріф (губерн.). 
Санджаки ділили на повіти (каза), 
кілька санджаків утворювали еялет. 
Центрами санджаків у ХМІ-ХУМПІ 
ст. були Аккерман, Бендери й Озю 
(Очаків), до якого входили Хаджи- 
бей 1 Аджидер. 
САНЖІИКА (від тюгрк. санжар - 
вал, бастіон) - село у складі Даль- 
ницької сільради. Розташоване на 
березі Чорного моря, по обидва боки 
Санжійської балки. Відстань до рай- 
центру 14 км. Площа населеного 
пункту 226,2 га; населення (2001) - 
373 осіб (437 чол. 1 436 жін.). У селі 
більш як 303 приватних будинки, є 
дитсадок, загальноосвітня школа І 

ст-ню, БК, ФАП, кілька торговельних 

закладів. Виникло у першій пол. ХІХ 
ст. як хутори на землях Арнаутської 
дачі. За турецького часу тут було не- 
велике укріплення, залишки його 
відшукав у 1895 мешканець Олек- 
сандрівки грек М.О.Ціцільяно. На 
1396 на Санжійських хуторах був 
91 двір з 365 мешканцями (203 чол. 
1 162 жін.), церковно-парафіяльна 
школа (з 1338), 4 рибних заводи. За 
часів колективізації виник к-п «9 Січ- 
ня 1905 р.» (проіснував до 1950-х). У 
період ВВВ Санжійські хутори були 
окуповані румунами 17.09.1941, ви- 
зволені 13.04.1944 частинами 39 і 79 
стр. дивізій 8 гв. армії. З 1959 зем- 
лі села - в к-пі ім.ХХІ зізду КПРС 
(центральна садиба в Дальнику). 
1981 стала до ладу нова початкова 
школа. 10.02.2000 зареєстровано гро- 
маду Свято-Троїцької церкви, 2002 
відведено ділянку для будівництва 
церкви. Діють православна каплиця 
Касперівської ікони Божої Матері і 
баптистський храм. У районі Сан- 
жійки є кілька курганів. У 1998 І.В. 

Сапожников й Г.В. Сапожникова 
дослідили в береговому урвищі по- 
близу від правого берега балки Сан- 
жійської рештки черепа мамонта, да- 
товані від 50 до 32 тис. років тому. 
САНЖІЙСЬКА | ЦЕРКОВНО- 
ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА -- по- 
чатковий 3-річний навчальний за- 
клад від парафії с.Олександрівка 
(Арнаутське). Відкритий у 1887 на 
Санжійських хуторах у будинку од- 
ного з міщан. Єпархіальна училищ- 
на рада виділила на неї 80 руб. За- 
відувачем став священик Михайло 

Вишгородський, вчителем Олександр 

Ромоданів (син священика, закінчив 
3-класну семінарію). Було 28 учнів 
(24 хлопчики і 4 дівчинки). 1899 Сан- 

жійську школу віднесено до ПП кате- 
горії «добрі школи» Херсон. губ. 
САНЖІИСЬКИЙ МАЯК. Розта- 

шований за 10,6 

милі від Царе- 
градського гир- 
ла. Координати: 
широта - 46" 
13,5" М, довго- 

та - 30" 36.7'Е. 
Висота вежі 19 
м, висота джере- 
ла світла над рів- 
нем моря 35 м. 

Входить до структури Міністерства 
транспорту України. Колись на ньому 
була табличка з написом: «Минис- 
терство обороньт СССР. Гидрография 
КЧФ. Санжейский маяк основан в 
1921 году» (01.07 того року на ньому 
засвічено світло). Працював без по- 
шкоджень 1 без перерв, навіть під час 
окупації і боїв за визволення краю. 
1953 на ньому поновили оптично- 
освітлювальний прилад (видимість 
сягнула 12 миль), а 1957-1960 рекон- 
струювали (збудували нову кам'яну 
вежу з 78 східцями, довели видимість 
до 17 миль). У 1987 і 1997 точилась 
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модернізація: поставили радіолока- 
ційний маяк-відповідач та резервний 
світильник. Берегові зсуви загрожу- 
вали маякові, 1 2010 його перенесли 
на 100 м. від урвища (висота 23 м.). 
САНЖІИСЬКІ хутори - поселен- 
ня по обидва боки Санжійської бал- 
ки. Виникли переважно в другій пол. 
ХІХ ст. (карти 256, 29). На 1892 тут 
були хутори, що належали до Кала- 
глейської волості: Грохольського | 
двір міщан - 6 чол. 1 3 жін; 5 коней, 3 
корови і свиня; на 1906 - відставного 
унтер-офіцера Л.М.Грохольського -- 
53 дес.); Шевельових (2 двори - 4 
чол. 1 9 жін., 2 коней, 2 корови, 3 сви- 

ні); Толмачова, спадкових дворян - 
28 дес. (2 госп-ва - 4 чол. і 5 жін., 
5 коней, 2 корови, бугай, 3 свині); 

Тишкевича - 42 дес. (2 госп-ва - 
9 чол. 1 5 жін., 19 коней, 7 корів, З 

воли, 6 свиней); Синицького - 18 

дес. (2 госп-ва - 4 чол. 1 6 жін., 5 
коней, 3 корови, 4 свині); Само- 

йлова, спадкових громадян Оде- 
си - 92 дес. (2 госп-ва: 8 чол. 1 5 
жін., із них 2 чол. 12 жін. - селяни, 

20 коней, 7 корів, 4 воли, 4 свиней; 

на 1906 - почесного громадянина 
В.С.Самойлова - 58 дес.); Саве- 
льєва - 4 двори, 10 чол. 1 7 жін., 10 

коней, 7 корів, 2 бики, 4 свиней; на 

1906 - Г.В.Савельєва - 62 дес., Ми- 

хайла і Степана Савельєвих - 39 
дес.; Пфанулера - І госп-во (3 чол. 
12 жін., 2 коней, 2 корови, свиня); 

Патріка, спадкових дворян - 120 
дес. (дворянське госп-во: 1 чол. 12 
жін., 4 міщанських: 11 чол. 19 жін., 

19 коней, 12 корів, 3 бики, 3 свині); 

Мавродіна, іноземних підданих - 
40 дес. (2 госп-ва: 8 чол. і 6 жін., 
7 коней, 5 корів, 5 свиней); Ломе- 

йера - З дес. (І! селянське ГОСП-вО: 
3 чол. 1 2 жін., 3 коней, 2 корови, 

бик). Найбільшим власником землі 
був А.Д. Буга (1906 - 1538 дес.). 

САНЦЕНБАХЕР Вільгельм Іо- 
ганн  (1332- 
1394) - про- 
мисловець, ку- 
пець 2 ГІЛЬДІЇ, 
громадський 
діяч 1 меценат. 
Народився В 

багатодітній 
сім'ї, мав 3 

сестер 1 4 бра- 
тів. Син ні- 

Пивоварня (броварня) мецького коло- 
Санценбахера ніста із Грос- 

лібенталя, 
який | прибув 
сюди І816 із 
Вюртенберга, а 
в 1320-х пере- 
брався до Оде- 
си, де працю- 
вав м'ясником. 
З 1850-х Віль- 
гельм разом Із 
братом Карлом 
розпочав  під- 
приємницьку 
діяльність. У 

1856 купив стару миловарню в Оде- 
сі. У 1376 заснував єдиний у півден- 
ному регіоні завод для випуску рід- 
кого шкла (вассергласу), а через 6 ро- 
ків вклав свій капітал у виробництво 
соди. У 1890 заснував на Французь- 
кому бульварі один з кращих пивних 
заводів Рос. імперії, що випускав 
пиво «Мюнхенське», «Баварське», 
«Пльзенське», «Віденське», високо 
поціновані на кількох міжнар. ви- 
ставках. Співзасновником заводу був 
Ф.Г.Енні, його зять. Значну частину 
свого життя присвятив громадській 

діяльності. З 1863 репрезентував ку- 
пецький стан в органах місцевого 
самоврядування, обіймаючи  поса- 
ди члена міського магістрату, тричі 
був гласним міської Думи (з 1877 по 
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1889) 1 двічі Херсон. губ. земсько- 
го зібрання. Був опікуном кількох 
училищ Одеси. В роки російсько- 
турецької війни 1877-1879 брав 
участь у діяльності Червоного Хрес- 
та. Мав орден Св. Станіслава (1335) 
та бронзові медалі на Андріївській і 
Георгіївській стрічках. Йому нале- 
жало кілька проектів перебудови та 
опорядження за європейськими зраз- 
ками деяких одеських підприємств, 
зокрема, у 1379-1884 кількох різниць 
на Пересипу. На його кошти стало 
до ладу приміщення цирку-вар'єте 
(1334). Похований у сімейному скле- 
пі на Старому кладовищі Одеси. Від 

дружини Крістіни Генцлер мав дітей 
Адольфа (1860 р.н.), Еміля та Оти- 
лію (1862 р.н., в одруженні Енні). 
САПОЖНИКОВ (Пор Вікто- 

рович (нар. 
21.06.1954, 
Кроніптадт Ле- 
нінград. обл.) - 
історик та ар- 
хеолог. Провід- 
ний наук. пра- 
цівник відділу 

Північно-Захід- 
ного Причорно- 
мор'я  Інститу- 

ту археології Національної академії 
наук України, старший науковий пра- 
цівник за спеціальністю археологія (з 
2001), док. іст. н. (з 2006). Член Між- 
нар. мамонтового комітету (Санкт- 
Петербург) 1 член-представник від 
України в комісії «Верхній палеоліт» 
Міжнар. спілки до- і протоісториків 
(ОЛУ5РР, Лондон). Мешкає в Іллічів- 
ську (з 1961). Закінчив іст. ф-т Одес. 
ун-ту ім.Мечникова (1977); аспіранту- 
ру Ленінград. відділку Інституту ар- 
хеології АН СРСР під керівництвом 

проф. П.Й.Борисковського, де захис- 
тив канд. дисертацію (1987). Трудову 
діяльність почав робітником Іллічів- 

ського морського торговельного пор- 
ту (1970), згодом учителював (істо- 
рик СШ 21, Мо4 Іллічівська), служив 
у РА (1977-1979), був лаборантом но- 
вобудовних експедицій Одес. археол. 
тов-ва, Інституту археології УРСР та 
Молдав. АН (1979-1981), а також нау- 
ковим працівником Іллічівського му- 
зею художнього фарфору (1982-1983). 
З 1983 працює у відділі Північно- 

Західного Причорномор'я (Одеса). 
Протягом 1999-2002 за сумісництвом 
виконував обов'язки доцента Іллічів- 

ського навчально-наукового центру 
Одес. ун-ту ім.Мечникова, де читав 
лекції з історії України, економіч- 
ної історії, релігієзнавства, а також 
розробив авторську програму курсу 
«Історія України» (1999). Автор по- 
над 230 наукових праць, з яких 20 
монографій та розділів колектив- 
них монографій, а також близько 70 
науково-популярних статей 1 брошур. 
Основні наукові інтереси пов'язані з 
археологією - з дослідженнями піз- 

нього палеоліту, мезоліту й неоліту 
степів Північного Причорномор'я 
та Криму. З 1968 відкрив близько 70 
нових пам'яток цих часів, зокрема на 
землях Овід. р-ну. Провів розкопки 
поселення Велика Акаржа (19388- 
1993), дослідив стоянку Роксолани 
(див. Роксоланівський геологічний 

розріз), не раз брав участь у розкоп- 
ках Ніконія (з 1972), курганів біля 
Великодолинського, Кароліно-Бугазу, 
Нової Долини та ін., відновив Олек- 
сандрівський курган. У 1988-1993 
нач. Буго-Дністровської експедиції 
ТА НАНУ, яка провадила розвідки 
в зонах будівництва, а також за про- 
грамою «Зведення пам'яток історії 
та культури України». Експедиція ви- 
явила в Одес. обл. понад 500 нових 
пам'яток (стоянок, поселень, кур- 
ганів тощо) та дослідила поселення 
епохи пізньої бронзи Старе Бугове 
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(1992). У 1994-1999 дослідив кам'яні 
хрести на землях краю, у 2007 про- 
вадив розкопки поселення ХУП-ХІХ 
ст. Гірибурзина в Роксоланах (див. 
Бузиновате), а в 2006-2008 в Ізмаїль- 
ській фортеці. Чимало часу віддає іс- 
торії українського козацтва, історико- 
краєзнавчим дослідженням Овід. 
р-ну й Іллічівська. Основні роботи з 
Придністров'я: 
Сапожников И.В. Палеолит степей Ниж- 
него Приднестровья: Памятники нижне- 
го и раннего зтапа позднего палеолита. - 
Одесса, 1994; Сапожников И.В. Большая 
Аккаржа: хозяйство и культура позднего 
палеолита Степной Украмйньїі. - К., 2003; 
Сапожников І.В. Кам'яні хрести Степо- 
вої України. - Одеса, 1997; Сапожников 
И.В. Сапожникова ГІВ. Запорожскиєе и 
черноморские казаки в Хаджибее и Одес- 
се. - Одесса, 1998; Сапожников И.В., Бе- 
лоусова Л.Г. Греки под Одессой: Очерки 
историй поселка Александровка с древ- 
нейших времен до начала ХХ века. -- 
Одесса, 1999; Аргатюк С.С., Сапож- 
ников І.В. Минувшина багряних степів: 
нариси з історії Овід. району. - Одеса, 
2007; наукове редагування та авторство 
5 розділів кол. монографії «Край Овідія: 
археологія та історія Овідіопольського 
району» (Одеса, 2005); та ін. 
еАПОЖАНЕОВа Галина Ва- 

силівна (нар. 
15.01.1956, 
Сальниця 
Хмельник. 
р-ну | Вінниц. 
обл.) архео- 
лог та історик. 
Науковий  пра- 
цівник  Інсти- 
туту археології 
НАН України; 

канд. іст. н. (з 1986). Закінчила іст. 
ф-т Одес. ун-ту ім. Мечникова (1977) 
та аспірантуру Ленінград. відділку 
Інституту археології АН СРСР (1981- 
1987, керівник проф. Г.Ф. Коробкова), 
де захистила канд. дисертацію. Тру- 
дову діяльність розпочала у 1979 на 
посаді наук. працівника Одес. архе- 

ол. музею НАНУ. З 1979 по сьогодні 
працює у відділі Північно-Західного 
Причорномор'я Інституту археології 
НАНУ (Одеса). У 1999-2002 роках за 
сумісництвом виконувала обов'язки 
доцента Іллічівського  навч.-наук. 
центру ОДУ ім.Мечникова, де читала 
лекції з української та світової куль- 
тури, а також з історії правознавства. 
Є автором понад 70 наукових праць, 
серед яких 4 монографії та 2 колек- 
тивні монографії, а також близько 
20 науково-популярних статей. Була 
науковим редактором цілої низки 
книжок, збірок статей і монографій. 
Основні наукові інтереси пов'язані з 
археологією кам'яної доби, передусім 
з дослідженнями пізнього палеоліту, 
мезоліту та неоліту степів Північного 
Причорномор'я. Є єдиним в Україні 
фахівцем у галузі експериментальної 
трасології. З допомогою бінокуляр- 
ного мікроскопу дослідила колекції 
таких відомих пам'яток пізнього па- 
леоліту нашої країни, як печера Іллін- 
ка, стоянка Велика Акаржа, Амвро- 
сіївське кістковище та ін. Крім того, 
Г.В.Сапожникова вивчала окремі гру- 
пи знарядь, а також кам'яні та кістяні 
знаряддя пізніших періодів - від енео- 
літу до середньовіччя. Брала участь у 
кількох міжнар. проектах, зокрема, в 
програмі «Мисливці на мамонтів» (ІА 
НАНУ та ун-т Сорбонна-2, Париж). 
Була учасником більш як 30 наукових 
конференцій, симпозіумів і конгре- 
сів у різних країнах, найзначніший з 
яких «Первісна техніка, 40 років по 
тому. Функціональні дослідження - 
російський спадок» (Верона, Італія, 
2005). Брала участь в розкопках і до- 
слідженні матеріалів поселення Вели- 
ка Акаржа, Старе Бугове, Гірибурзина 
та ін. Починаючи з 1996 року багато 
часу віддає історії українського коза- 
цтва на теренах Північно-Західного 
Причорномор'я та Нижнього Дунаю. 
Основні роботи з Придністров'я: 
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Сапожников И.В. Сапожникова (Г:В. 
Запорожскиє и черноморские казаки в 
Хаджибее и Одессе. - Одесса, 1998; Са- 
пожников І.В. Сапожникова ГІВ. Чор- 
номорська козацька команда в Хаджибеї 
та Одесі (1794-1797 роки) // Хаджибей- 
Одеса та українське козацтво. - Одеса, 
1999: Сапожников ІВ. Сапожникова 
Г.В. Археологічні пам'ятки // Край Ові- 
дія: археологія і історія Овідіопольського 
району. - Одеса, 2005; та ін. 

САРАЄВА (Гуляєва) Віра Мико- 
лаївна (нар. 
24.11.1928, До- 
маха | Лозівс. 
р-ну | Харків. 
обл.) - вчитель. 
Закінчила Сло- 
в'ян. педінсти- 

тут (заочно) за 
фахом учитель 
української 

| мови (1956), 
Харків. педінс-титут (заочно) за фа- 
хом вчитель російської мови (1961). 
В роки ВВВ жила в м. Лозова, брала 
участь в партизанському русі, була 
зв'язковою. Після визволення міста 
(1943) працювала в госпіталі, з 1944 - 
піонервожатою в школі, навчалась у 
педучилищі Краснодара. У 1950 ком- 
сорг ЦК ЛКСМУ в школах Тернопіл. 
обл. У 1951-1963 вчитель 1 заст. дир., 
а з 1964 - дир. Ємельянів. 8-річної 
школи (Кримська обл.), заст. дир. 
Ново-Платнір. СШ (Краснодар. край, 
1968-1973), дир. Ново-Олександр. 
8-річної школи (Верхньодніпров. р-н 
Дніпропетр. обл., 1973-1984). З 1985 
у Новодол. ЗОШ працювала вчите- 
лем і заст. дир. Нагородж. медаллю 
«Ветеран праці», знаком «Відмінник 
народної освіти» (1933). Почесний 
громадянин с. Нова Долина (2006). 
САРАНИ НАШЕСТЯ - одне з лих, 
що його людство зазнавало, відколи 
почало жити з рільництва. У «Біблії» 
(П'ятикнижжі) віднесене до «Десяти 

лих єгипетських». Зграї сарани вліт- 

ку, в активний період розмноження, 
долали величезні відстані, шукаючи 

собі поживи. Значні нашестя в нашо- 
му краї зафіксовані у 1790-х і 1320-х, 
коли сарана виїла не тільки хліба, а й 
усю траву. 17.05.1799 Одеський магі- 
страт наказав міщанам знищити сара- 
ну, що залягла в землю минулого року 
і вийшла величезною масою в урочи- 
щі Дальник. 1824 віце-губернатор Бе- 
сарабії П.П. Вігель на шляху до Одеси 
бачив на лівому березі Дністра: «степ 
випалений спекою... і мільйони, мі- 
льярди безкрилої сарани, що вкривали 
його...». На її знищення рушили всі - 

від військових до селян. 22.05.1924 
ген.-губ. М.С. Воронцов своїм припи- 
сом доручив колезькому секретареві 
О.С. Пушкіну виїхати з Одеси 1 визна- 
чити збитки від шкідників. Спустош- 
ливий напад сарани в червні 1859 вра- 
зив О.С. Афанасьєва-Чужбинського: 
«В той час «пішою» сараною, шаром 
завтовшки у чверть |17 см|, був за- 
йнятий увесь простір від Овідіополя 
до Одеси. В поселенні Акаржа (Грос- 
лібенталь) сарана перелазила через 
тини і хати. Безкрилі комахи ринули 
через лиман у Бесарабію.... Там на 
неї чекали селяни із запасами соломи 
для вогнищ, лопатами та граблями». 
На кінець ХІХ ст. селяни дібрали спо- 
собу в боротьбі з лихом. Щойно сара- 
на з'явиться, одразу визначали місця 
найбільшого її скупчення. Простір 
ділили на ділянки площею 6-7 дес., з 

країв до центру котками й волокуша- 
ми витолочували все, що, там росло. 
Далі (знов-таки від країв до центру - 
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ділянку застеляли соломою) змітали 
нерозчавлених комах. Процес повто- 
рювали кілька разів, а тоді ділянку пе- 
реорювали 1 знову коткували. Зметену 
ж сарану підпалювали разом із со- 
ломою. Закінчувалося все суцільною 
оранкою, по якій шили борони, що 
нищили личинок. Людей та праці по- 
трібно було багато, часом і не з одно- 
го села. Гинула й частина врожаю, але 
рятувалися інші поля. 
САЧКОВ Олександр Володими- 

рович (нар. 
30.04.1954, 
Богатирьово 
Горшечен. р-н 
Курск. обл.) - 
підприємець, 

благодійник. 
Закінчив  Бо- 
рисоглібське 

Шо» вище  військо- 
ве авіаційне училище  ім.Чкалова 

1975), військово-повітряну академію 
ім.Гагаріна (1982). Проходив службу 
на різних посадах (льотчик, старший 
льотчик, командир ланки, заст. ком. 
авіаційної ескадрильї) в авіаційних 
частинах Ленінгр. ВО та Монголії. 
Після академії дістав призначення 
ком. ескадрильї в ОдВвО. Воював в 
Афганістані (1932-1983, 1988-1989). 
Здобув звання  «Льотчик-снайпер» 
(1987). Звільнений у запас з поса- 
ди ком. бомбардувального полку в 
званні полк. (1993). Заснував ТОВ 
«Совіньйон» (1997) 1 реалізував про- 
ект буд-ва  житлово-рекреаційного 
комплексу  «Совіньйон». Відкрив 
лікувально-оздоровчий комплекс 
СПА - готель «Гранд-марин» (2010), 
визнаний одним з кращих в Україні. 
Будує яхт-клуб у житломасиві «Со- 
віньйон», житловий комплекс «со- 

ціальне житло» в селищі Авангард. 
Не цурається доброчинства: фінан- 
сував буд-во Овід. школи-гімназії, 

б 

дитячих садків 1 майданчиків в Ові- 
діополі, Авангарді, Йосипівці, при- 

дбав житло для багатодітних сімей 
у Сухому Лимані й Кароліно-Бугазі. 
Нагородж. орденами Червоної зірки 
(1933, 1989), медалями «За відвагу» 
(1982), «За відвагу на пожежі» (1973), 
ювілейними 1 нагородами Республіки 
Афганістан, відзнакою голови Одес. 
ОДА (2005), переможець конкурсу 
«Людина року» в номінаціях «Добро- 
чинець року», «Кращий інвестицій- 
ний проект», почесними грамотами. 
Ра з чурарія Михайлівна 

| (26.10.1926, с. 
Троїцьке, Бер- 
дянського р-ну, 
Маріуполь- 
ського округу 
Запорізької 
обл. - 07.02. 
2009 | Овідіо- 
поль) - передо- 
вик  винороб- 
ної промисло- 

Трудову діяльність розпо- 
Учас- 

ВОСТІ. 

чала підлітком в КОЛГОСПІ. 

ник трудового фронту. Закінчивши 
Бердянський (Осипенківський) 
технікум виноградарства та вино- 
робства (1947) працювала техніком- 
виноградарем в Таїрова інституті. 
Обиралась завідуючою шкільним 
відділом, другим, першим секрета- 
рем Овід. райкому ЛКСМУ(1949 - 
1952). З 1953 працювала хіміком- 
лаборантом р-пу «Дністровський», 
р-пу «Маяк» (до 1963), після реор- 
ганізації інженером-хіміком Вели- 
кодолинського винзаводоуправління 
(до 1967). Подальша робота знову 
пов'язана з р-пом «Маяк»(31982 р-п 
їм. 60-ліття СРСР, Овід. винпункт), 
а з 1992 «Овід. винзаводом»(до 

2009). Неодноразово  виноробна 
продукція підприємств, де вона пра- 
цювала, здобувала призові місця на 

робо б 



дегустаціях різного рівня. На будин- 
ку лабораторії Овід. винзаводу була 
відкрита пам'ятна дошка (2010). 
На ній вибито: «тут з 1953 по 2009 
працювала ветеран виноробної про- 
мисловості Свергун Марія Михай- 
лівна». Нагороджена грамотами ра- 
йонного та обласного рівня, медал- 
лю «Ветеран праці» (1985). 
СВИСТЕЛЬНИК Володимир 
пярени - Микола- 

і - йович (нар. 
і 20.10.1941, М 

7 Гадяч Полтав. 
У обл.) - педагог. 

Закінчив філол. 
ф-т Полтав. пед. 
ін-ту | (1968). 
Трудовий шлях 
почав з робіт- 
ника Гадяцько- 

го сирзаводу (1958-1960). Служив у 
прикордонних військах РА. З 1968 - 
у Великодол. школі Хо2: заст. дир. 
з виховної роботи, дир. у 1972-2008. 
Сформував колектив однодумців. Ав- 

торитетний керівник, добрий госпо- 
дар, творча людина. Написав багато 
віршів та гуморесок, присвячених 
колегам, учням, школі. З 2008 - вчи- 

тель української мови Й літератури, 
опрацьовує тему «Вивчення теорії 
літератури». Має звання «Вчитель- 
методист». Нагородж. знаком «Від- 
мінник народної освіти», почесними 
грамотами. 
СЕЛИВАНОВ Володимир Ві- 
кторович (1955, Великодолинське -- 
01.01.1995, Чечня) - військовий. 1971 
закінчив 8 класів Великодолинської 
СШ ХХ» 2. Вступив до Рязанського 
військово-десантного училища, після 
якого (1977) - дістав призначення в 
Болградську десантну дивізію ОдВО. 
Ком. рою, гв. лейт., брав участь у на- 
вчаннях в Угорщини 1 Болгарії. З 
1983 - старш. лейт. в Афганістані, 

двічі поранений. З 1986 - Військова 
адемія їм. Фрунзе. Під час бойових 
дій у республіці Ічкерія (Чечня) очо- 
лював розвідку групи «Восток», що 
діяла в Грозному і мала завдання за- 
хопити резиденцію президента Асла- 
на Масхадова. 01.01.1995 російські 
штурмовики «Су-25» помилково ви- 
пустили по своїх некеровані реактив- 
ні снаряди. Загинуло майже 50 бійців 
і офщерів 129 полку ВДВ, серед них 
полк. В.Селиванов. Нагородж. ор- 
денами Червоного прапора 1 двома 
Червоної зірки. 
СКБОВ Микола Іванович (нар. 

07.11.1940, 
| Благоєве  (Іва- 
нів. р-ну Одес. 
обл.) - педагог. 
Закінчив Одес. 
муз. уч-ще 
(1965) та Одес. 
пед. ін-т (1971) 
З І965 викла- 
дач Овід. муз. 
школи, з 1930 - 

дир. Великодолинської ДМШ. За 
час його діяльності стала до ладу Її 
нова двоповерхова будівля з кількома 
класами, актовим 1 хореографічним 
залами. Школа має свої філії у сс. 
Новоградківка,  Петродолинське, 
стан. Акаржа, посідає одне з провід- 
них місць за показниками навчально- 
виховної роботи. Її учні є лауреатами 
міжнар., всеукраїнських, обл. та ра- 
йонних конкурсів. Нагородж. зван- 
ням «Людина року Овідіопольщини» 
в номінації «Діяч культури року» 
(1999), зменним годинником від Пре- 
зидента України (2001), грамотами 
голови ОДА, обл. упр. культури. 
СЕМАШКО Борис Іванович 
(нар. 05.06.1938, Буряки ШЯнугнпол. 
р-ну Житомир. обл.) - агроном, ви- 
робничник. Закінчив СПІ (1955) 1 
Одес. с.-г. ін-т (1960). Призначений в 

дні з З 



с.Миколаївка-2 
(| Миколаївка) 
бригадиром 
к-пу «Іскра». За 
рік - агроном- 

(7 насіннєвик, з 

. 1962 - гол. аг- 
роном.  1967- 

| 1968 -- секрет. 
. «парткому, 

заст. а згодом гол. к-пу ім. Леніна 
(Роксолани). У 1969 вперше в Укра- 
їні впровадив диспетчерську служ- 
бу. Протягом 1969-1975 госп-во було 
учасником ВДНГ СРСР. У 1974 за- 
хистив дис. канд. екон. н. З 1975 -- 

перший заст. ген. дир., а 1985-1936 -- 
ген. дир. «Одесплодоовочпрому». 
З 1987 -- нач. відділу, заст. гол. обл. 
агропромислового комітету. З 1989 -- 
ген. дир. Агропромислового плодоо- 
вочевого комбінату «Одеса». Делегат 
з'їздів комсомолу України й СРСР 
(1968-1975). Протягом З років член 
Овід. РК КПУ, депутат Овід. райради 
4 та облради 2 скликань. Нагородж. 
орденами | «Знак пошани» (1966, 
1971), Трудового Червоного прапора 
1977), медаллю «За доблесну працю 
до 100-річчя Леніна», великою сріб- 
ною медаллю ВДНГ СРСР (1972), по- 
чесною грамотою ЦК ВЛКСМ (1973) 
та пам'ятним знаком ЦК ВЛКСМ 
«Золотий колос» (1974). 
СЕМЕНЕНКО Федір Семенович 
(1891, Татарка - дата невід.) - селя- 
нин. Учасник повстань 1919 і 1920, 

за що зазнав переслідувань, але був 
амністований. 25.08.1937 заарештова- 
ний органами УНКВС за ст. 54-10 КК 
УРСР. За свідченнями односельців 

О.І. Любашевського (1911 р.н.), П.М. 
Жибченко (1391 р.н.) 1 Д.І. Недєлко 
(1902 р.н.), «1920 року їздив селом на 
коні зі зброєю та виганяв людей на 
повстання проти червоних загонів», 
а також «намагався захопити сільську 

раду та переобрати голову сільради й 
актив», а «в 1930-х активно агітував 
проти компартії 1 колгоспного ладу». 
Засуджений 16.09.1937 на 8 років по- 
збавлення волі за «антирадянську 
агітацію на селі». Не повернувся. На 
момент арешту мав дружину Оль- 
гу (31 року), синів Аркадія (9 років), 
Петра (3 років), Анатолія (6 місяців). 
Реабілітований Указом Президії ВР 
СРСР 16.01.1989. На день реабілітації 
його дружина, сини Петро і Аркадій 
мешкали в с. Мирному Біляїв. р-ну, 
син Анатолій - в Одесі. 
СЕРГІЇВКА - назва кол. Йозеф- 
сталь з 1396 по 1916 (карти 29, 
3да). Перейменована на честь сина 
рос. імп. Олександра ПІ, вел. кн. 
Сергія (11.05.1357, Царське село - 
17.06.1905, Москва). На 1896 у селі 
було 143 двори 1 1083 мешканці (536 
чол. 1 547 жін.). Римо-католицька 
церква, школа (168 учнів), корчма, 2 
крамниці. До залізниці - 20 верст, до 

пароплавного причалу Одеси - 30, 
до волості (Маріїнське) - 12 верст. 
На 1916: 203 двори 1 1602 мешканці; 
німецька парафіяльна школа, 2 мо- 
лочні ферми, 11 ремісничих закла- 
дів, 3 лавки. 

СКІН Михайло Олександрович 
(нар. 20.05.1926, 
Новорожде- 
ственська  Ти- 
хорец. р-ну 
Краснодар. 
краю) -- вій- 
ськовий,  гро- 
мад. ДІЯЧ. 
Учасник ВВВ. 

й Доброволь- 
| цем пішов на 

й (1943). Війну закінчив на Да- 
лекому Сході. Двічі поранений, кон- 
тужений. Закінчив філію Хабаров. 
зенітно-арт. командного військ. уч- 
ща (1951), Одес. загальновійськове 

вино З 



вище командне уч-ще (1965). Кадро- 
вий офіцер, полк. (1943-1974). З 1968 
живе в Овідіополі. Працював секр. 
парткому, гол. профспілки, нач. від- 
ділу кадрів к-пу ім. Дзержинського 

(1974-1989). Дир. центру для обслу- 
говування громадян похилого віку 
(1990-2002), був заст. (2002) і гол. (з 
2004) район. ради ветеранів. Багато 
уваги приділяє соціальному захисту 
ветеранів, патріотичній роботі серед 
молоді. Нагородж. орденами Богдана 
Хмельницького П 1 ПІ ст-нів, Вітчиз- 

няної війни П ст-ня, Червоної зірки, 
28 медалями, відзнакою «ІІочесний 

ветеран України» (2010). Почесний 
громадянин Овідіополя (2001). 
СЕРГАТИЙ Євген Юхимович 

( на р . 
11.05.1923, Ту- 
рія | Златопол. 
р-ну Кіровогр. 
обл.) - юрист. 
1940 вступив 
до Павлогр. 
ВІЙСЬКОВОЇ авіа- 
школи. Воював 
штурманом, 
ком. ланки (З 
1943). Від- 

значився в боях за визволення Одеси 
й  Овідіополя.  Демобілізувавшись, 
працював зав. відділом  соціально- 
го забезпечення  Злато-Польського 
райвиконкому ШКіровогр. обл. Шс- 
ля закінчення Всесоюзного юридич. 
заочного ін-ту дістав призначення 
в органи прокуратури. Працював 
прокурором ЖХмельниц. р-ну Кіро- 
вогр. обл., Мизоч. р-ну Рівнен. обл., 
Ширяїв., Біля-їв. та Овід. р-нів. У 
1973 за станом здоров'я звільнений з 
прокуратури: працював гол. юристом 
упр. с.-г. Овід. райради, старш. юрис- 
консультом к-пу ім.Дзержинського. 
Дбав про військово-патріотичне ви- 
ховання молоді. Нагородж. орденами 

Червоного прапора, двома Вітчизня- 
ної війни, 6 медалями, почесними гра- 

мотами. 
СИМВОЛІКА (територіальна і 
муніципальна). Перша спроба ство- 
рити герб Овідіополя - 13870-ті. З 
невідомих причин цього герба не за- 
твердили. За радянських часів тери- 
торіальних гербів не було. Перший 
герб затвердила Овід. селищна рада 
(15.01.1993), а символіку Овід. р-ну 
(герб, прапор, корогву) - сесія райра- 
ди (15.05.2003). Відродження націо- 
нальної символіки і впорядкування 
геральдичної справи активізувалось 
після створення геральдичної колегії 
при Овід. райраді (19.05.2008). Було 
розроблено символіку (герб, прапор) 

й 

сь 420 

жі Уа 

гелю ТО --у 
Проект герба 

Овідіополя. 1870 р. 

Реконструкція 

проекту герба 

Овідіополя 

Великодолинського, Молодіжного, 

Дальника, Кароліно-Бугазу, Мико- 
лаївки, Надлиманського, Прили- 
манського, Петродолинського, Рок- 
солан та ін. (див. додаток Символіка 
Овідіопольського району). 
СИТНИКОВ Мартин Андро- 

нович (нар. 
20.04.1938, 
Балта) - орга- 
нізатор вироб- 
ництва. Закін- 
чив Одес. інж.- 
будний ін-т 
(1969). Трудо- 
вий шлях по- 
чав з маляра 
Балтської рем- 

о 334 -- 



буддільниці (1955-1957). Після служ- 
би в РА працював у будівельних ор- 
ганізаціях Одеси та Балти (1960- 
1964), майстром БМУ-17 «Дунайвод- 
буд» (1969-1971), звідки скерований 
до базового уч-ща СПТУ-11 (Овід. 
ПТАУ), щоб організувати  спору- 
дження гуртожитків, клубу-ідальні, 
І6-квартирного житлового будинку 
для працівників (1971-1973). Пра- 
цюючи дир. уч-ща (1973-1977), дбав 
про матеріально-технічну базу закла- 
ду, впровадження нових технологій, 

теоретичне й виробниче навчання. 
Училище одним з перших перейшло 
на навчання з середньою освітою. 
Працював архітектором в Овід. рай- 
виконкомі (1977-1984). В Овід. рай 
сільгоспхімії, дбав про спорудження 
хімкомплексу, під'їзної залізничної 
колії тощо. (1934-1936). Нач. відді- 
лу капітального буд-ва Овід. рай- 
сільгоспупр. (1936-1993), інженер- 
будівельник КСП «Україна» (1993- 
1997). Працював заст. начальника 
ТОВ «Водотранс» (1997-2002). Наго- 

родж. почесними грамотами. 
СИЧОВА (Білоциценко) Ган- 
на Миколаївна (26.08.1924, 
Овідіополь -- 30.12.2007, там 

само) - працівник місцевого са- 
моврядування. ШПрацювала зав. 
Надлиман. дитсадком (1955- 

1957), після чого була бухгалте- 
ром 1 секр. Овід. селради (1957- 
1986). Показала себе доброзич- 
ливою людиною, яка знала мало 
не всіх жителів селища, і вони Її 

поважали. Нагородж. почесними 
грамотами. 
СИЧУК Олександр Артемович 
(нар. 23.06.1940, Томашпіль Вінниц. 
обл.) - агроном, вироб-ничник. 1959 
закінчив Комаргород. с.-г. тех-м. У 
1959-1962 служив в РА. Закінчив 
Одес. с.-г. ін-т (1967). Скерований у 
Роксолани гол. агрономом к-пу ім. 

| Леніна. 1972 
- обраний ГОЛ. 

ок-пу ім. 50- 
річчя | Вели- 
кого Жовтня 
(Миколаївка-І). 
З 1986 по 1992 
-- інженер, дир. 
Овід. відділ. 

| «Райагропос- 
тачу». У 1992-2010 - дир. бази відпо- 
чинку «Прометей». Нагородж. орде- 
ном «Знак пошани» (1976), медаллю 

«За доблесну працю. До 100-річчя 
Леніна». 
СКАЛЬКОВСЬКИЙ Аполлон 
прекканароюма (01.01.1808, Жи- 

томир - 28.12. 
1888, Одеса) - 
історик, ста- 
тистик. За по- 
ходженням по- 
ляк.  Навчавсь 
у Віленському 
й Москов. ун- 
тах. Закінчив 
юрид. ф-т. З 

1856 -- член-кореспондент історико- 
філологічного відділу Російської АН. 
Понад 50 років очолював Одес. ста- 
тистичний комітет. У грунтовних пра- 
цях і статтях з історії Південної Украї- 

ни і Запорізької Січі використав багато 
документів, частина з яких на сьогодні 
втрачена. Основні роботи «Хроноло- 
гическоєе обозрениє историй Ново- 
российского края, 1730-1823» (Т. 1-2, 
Одесса, 1836, 1838); «Первоєе трид- 
цатилетиє ШОдессь» (Одесса, 1837); 
«История Новой Сечи или последнего 
коша Запорожского» (Т. 1-3, Одесса, 

1885-1336) та їн. Крім того, написав 
низку статистичних праць, найвідомі- 
ша з яких «Опьгт статистического опи- 
сания Новороссийского края» (Ч. І-П. 
Одесса, 1850; 1353). В названих та ін- 
ших роботах опубліковано чимало до- 

закрі А 



кументів з історії краю, а також статис- 
тичні дані про Овідіополь і приміські 
села Одес. градоначальства (Татарка, 
Сухий лиман, Люстдорф та ін.). 
СКАРЛАТО - хутір. Один з хх. Бара- 
бойських, що існував з другої пол. ХІХ 
до першої чверті ХХ ст. На 1396: 5 дво- 
рів, 30 мешканців (17 чол. 1 13 жін.). 
СКЛІФАСОВСЬКИЙ Юрій 

Олексійович 
(20.05.1920, 
Грибівка 
Овід. р-ну - 
07.01.2000, там 
само) - учасник 
ВВВ, передовик 
виробництва. 
Закінчивши 
1936 Дальниць- 

ку 7-річну шко- 
лу, | працював 

обліковцем у к-пі «Червона зоря». У 
1940 призваний до РСЧА. Артилерист, 
пройшов з боями всю війну. Демобілі- 
зований у 1947. Відтоді по 1951 - елек- 
трик Чорномортехфлоту (Одеса). Закін- 
чивши 1952 курси перепідготовки по- 

літскладу став заст. ком. батареї з політ. 
частини ОДВО. 1957 звільнений у запас 
капітаном. Працював електриком Одес. 
СРЗ Мої. 1959 по 1983 - працівник Іл- 
лічівського порту. Нагородж. ордена- 
ми Червоної зірки (1943, 1944, 1956), 
Червоного прапора (1945), Вітчизняної 
війни І ст-ня (1935), медалями «За обо- 

рону Москви», «За взяття Кенігсберга», 
«За перемогу над Німеччиною», «За 
бойові заслуги», ювілейними ВВВ, «За 
доблесну працю. До 100-річчя Леніна», 
«Ветеран праці» (1931), нагрудним зна- 
ком «Першогвардієць» (1972), знаком 
«Ветеран Іллічів. порту» (1974). 
СКУРТА - північна околиця Овідо- 
поля (карти 25в, 26, 29-29а, 306). На- 
зва походить від річки Скуртянки. 
Відома з кінця ХМПІ. 
СКУРТЯНКА (з мол. скурта - «ко- 

ротка») - річка. Тече в меридіальному 
напрямку і впадає у Дністр. лиман. 
Довжина 11,7 км, площа водозбору 
60,2 км?. Значна частина його розора- 
на, зайнята садками, виноградниками, 
садибами. Норма стоку - 0,6 млн. м". У 
басейні річки 2 ставки з площею дзер- 
кала 1,99 га, об'ємом 0,020 млн. м. 
СКУРТЯНСЬКА ШКОЛА - дев. 
Овід. параф. уч-ще М»о2. 
«СЛАВА» - колгосп. Створений 
1931 в Овідіополі під назвою «Ї-ша 
п'ятирічка». Інтенсивно розвивався 
і на 1939 мав уже нові тваринниць- 
кі приміщення, майстерні, збільшив 

поголів'я худоби. Першим у р-ні до- 
строково виконав план продажу мо- 
лока та м'яса державі. Кращий сви- 
нар Л.Л. Крутоголов став учасником 
ВДНГ (1940). У 1945 освоєно всі до- 
воєнні посівні площі, а за рік врожай- 
ність становила 18,7 ц зерна з га. В 
1950-1 госп-во зміцнило матеріально- 
технічну базу і 1959 об'єдналося з 
к-пом  «Політвідділ». З'явився к-п 
«Слава» (гол. І.В. Задеряка, 1959- 
1974). У 1967 виробництво продукції 
сягнуло 2,7 млн. руб., фонди - по- 
над 3 млн. руб. В 1974 об'єднався з 
к-пом ім. Дзержинського. 
СЛОТА  (Колісниченко) Віра 
Пантеліївна (нар. 26.08.1941, Ові- 

діополь) - пе- 
редовик ви- 
робництва. 
Працювала з 
16 років різно- 
робітницею в 
польовій  бри- 
гаді к-пу «Сла- 
ва» (1957). За 
високі  показ- 
ники в роботі 

стала ланковою (1962-1969). Колек- 
тив у цей час (1965) зібрав 45 ц зерна 
с кожного гектара гібридної кукуру- 
дзи 1 зажив слави передовика. Лан- 

унУг 3960 



кова ж за станом здоров'я перейшла 
працювати в дитсадок к-пу (1969- 
1981). Потім була прибиральницею в 
Овід. РК КПУ (РДА, 1981-2002). На- 
городж. орденом Леніна (1966), меда- 
лями, почесними грамотами. 
СНІЖКО (Чорна) Людмила 
Андріївна (нар. 28.11.1945, Яков- 

лівка Роз- 
дільн. р-ну) - 
профспілко- 
вий лідер. 
Закінчивши 

СШ і педаго- 

У ГІЧНІ курси 
при Херсон. 

я педінститу- 
ті, працювала піонервожатою Ми- 
гаївської СПІ (1967). Закінчила 
Білгород-Дністр. школу бухгалте- 
рів (1971) і стала бухгалтером тор- 
говельної мережі стан. Роздільної. 
1979 перебралася до Надлиман- 
ського. Працювала бухгалтером, 
секр. дир. р-пу «60 років СРСР» 
(ВАТ «Надлиманський»). ШПротя- 
гом 1998-2005 - гол. профспілко- 
вої організації р-пу. Велику увагу 
приділяла соціальним питанням. 
Налагодила тісні стосунки керів- 
ництва р-пу з дитсадком і школою. 
Організовувала свята 1 поїздки для 
дітей. З 2003 на пенсії. Депутат 
сільради кількох скликань, лауреат 
премії «Овідій-Престиж» у номі- 
нації «Громадський діяч» (2000). 
Нагородж. грамотами Одес. обл. 
управління харчової промисловос- 
ті, Овід. райкому профспілки пра- 
цівників с.г., дирекції р-пу. 
СОБКО шЮВВасиль Тимофійович 
(13.01.1912, Овідіополь - 3.06.1977, 
там само) - передовик виробництва. 
Трудову діяльність розпочав рядовим 
колгоспником, потім став бриг. польо- 
вої бригади к-пу «Політвідділ» (1932- 
1939). Учасник  радянсько-фінської 

війни | | (1939- 
1940) та ВВВ. 
У Криму по- 
трапив у полон, 
з якого 1942 
втік до Овіді- 
ополя. 1944 
відправлений 
до концтабору 
(Німеччина). 

Після визволення у 1945 працював 
обліковцем тракторної бригади (1945- 
1946), заст. гол. к-пу «Політвідділ» 

(1946-1948), гол. (1948-1953) 1 заст. 
гол. к-пу ім.Дзержинського (1953- 
1955). Талант землероба розкрився 
на посаді бриг. овочівницької бригади 
(1955-1977). Разом із вченими Одес. 
сел. ген. ін-ту апробував нові сорти 
овочів. Саме тут виведено сорт кар- 
топлі «Кур'єр» (бульби - по 1-1,2 кг). 
Нагородж. орденами Леніна (1960), 
Трудового Червоного прапора (1965), 
медалями, почесними грамотами. 
СОВІНЬИОН - житломасив з ін- 
дивідуальною забудовою. Створений 
1997 на 450 га колишніх земель к-пу 
ім.Лібкнехта на узбережжі Чорного 
моря між Люстдорфом 1 Бурлачою 
Балкою. На його території понад 
2500 приватних котеджів, дороги 1 
комунікації. Тут працює житлово- 
будівельний кооператив «Люстдорф»; 
є церква преподобного Олександра 
Свірського (ігумен Іов), громадський 
центр (кіноконцертний зал), санаторій 
«Гран-Марин», пансіонат. Відбудову- 

ється дитсадок і початкова школа. До 
кінця 1950-х тут була Люстдорфська 
батарея, якій на зміну прийшла Ра- 
діотехнічна бригада особливого при- 
значення. З середини 1960-х тут сто- 
яв дивізіон протиповітряної оборони 
(ППО) і був навч. центр Вищого учи- 

лища для підготовки іноземних фахів- 

ців сил ППО, де готували офіцерів для 

30 країн Азії й Африки. Після розпаду 

боб дн 



СРСР усього цього не стало, а землі й 
будівлі увійшли до складу нового за- 
міського житлового масиву. 
«СОВІНЬИОН-ІНФОРМ» - 
громадсько-інформаційна газета жит- 
лового комплексу «Совіньйон» (гол. 
ред. В.Зимовець). Виходить з 2010. 
Наклад 1000 примірників. 
СОКАРЄВ Віктор Анатолійович 

(нар. 15.10.1952, 
Брянка Лу- 
ганс. обл.) - 
фотохудожник. 
Закінчив раді- 

отехнічне учи- 
лище (1972). 
З 1978 -- про- 
фесіонал фото- 
справи: працю- 

вав у редакціях газет «Труд горняка», 
«Енергетик», «Комуніст Молдавії», 
журналах України й Молдови. 1991 
перебрався до Овідіополя. Співпрацює 
з місцевими виданнями. Брав участь у 
виставках всесоюзного, республ., обл. 
рівнів, мав творчі виставки в Овіді- 
ополі (2000-2010). Оформляв книжки 
з історії краю «Край Овідія», «Минув- 
шина багряних степів», «Авангард» та 
ін. Нагородж. почесними грамотами. 
СОРОК ДРУГИЙ (42) АРТИЛЕ- 
РІЙСЬКИЙ ДИВІЗІОН - підроз- 
діл Одес. військово-морської бази ЧФ 
з ком. пунктом на мисі Великий Фон- 
тан. Складався зі стаціонарних бере- 
гових батарей: Мо39 - три 130 мм гар- 
мати (З стан. Вел. Фонтану; ком. кап. 

Е.К. Шкірман), Мої - три 152 мм Кане 
(Люстдорфська батарея; ком. стар. 
лейт. М.К. Куколєв) 1 Мо411 - три 180 
мм та дві 45 мм протитанкові (дача 
Ковалевського; ком. старш. лейт. І.М. 
Никитенко). Під час ВВВ брав участь 
в обороні Одеси під команд. кап. 
О.І.Денненбурга. На початку вересня 
1941-го 42 дивізіон підтримали вогнем 

бійців 25 Чапаєвської дивізії, завдав- 

ши серйозного удару по району Петер- 
сталя, де фашисти намагалися про- 
рватися, незважаючи на великі втра- 
ти. 05.09-07.09 39 батарея обстріляла 
скупчення військ противника в районі 
Ленінталя (за 13 стрільб випустила 
169 снарядів). Це дало змогу на якийсь 
час відбити сс. Петерсталь і Франц- 
фельд. Під час евакуації 42 дивізіон до 
3-ї години 30 хв. 16.10.1941 прикривав 
відхід частин Приморської армії, а по 

тому висадив у повітря свої батареї. 
Денненбург А.Й. Дивизион открьваєт 
огонь: об обороне Одессь в 1941 г - 
Одесса, 1986. 

СОРУЧАН Сергій Іванович (нар. 
01.05.1944, 
Овідіополь) 
передовик ви- 
робництва. 
Трудову Ді- 
яльність почав 
пилорамником 

у і Овід.  «Між- 

Ж і колгоспбуду» 
27 (1960-1962), 

я служив в РА 
(1963-1966). Закінчив Одес. інж.-буд- 
ний ін-т (1971), після ЧОГО ЗНОВУ В 
Овід. міжколгоспбуді: майстер (1971- 

1973), гол. інженер (1973-1976), заст., 
нач. (1977-1934). Пізніше був нач. 
Овід. пересувної механізованої до- 
рожної колони (1936-1998). На її ра- 
хунку близько 230 км доріг з асфаль- 
тним, 46 км з цементобетонним по- 
криттям та ін. Нагородж. медалями, 
почесними грамотами. 



СПАРТАКІВСЬКИЙ РАЙОН (ні- 
мецький національний). Створений 
28.04.1926 Постановою ВУЦВК і РНК 

УСРР «Про створення на території 
Одеського округу Грослібентальського 
р-ону з переважаючим німецьким насе- 
ленням» із Грослібентал. і Фрейдентал. 
волостей в межах сучасних Овід. і част- 
ково Біляїв. р-нів (карта 31). Спочатку 
входив до Одес. округу, а потім до Одес. 
області (з 09.02.1932 по 1939). Скла- 
дався з 6 сільрад, потім їх стало біль- 
ше: Грослібентал. (разом з х.Майера), 
Клейнлібентал., Йозефстал., Нейбурзь- 
ка, ШМарієнтальська, Францфельдська, 
новостворені Петерстальська, Олексан- 
дергільфська, Фрейдентальська (разом з 
Карлсталем). Центр - с.Грослібенталь 
(з 1933 - Спартаківка). Площа р-ну - 
319 кв. км. (1932). Населення 13621 чол. 
(1926), із них 12839 німців (94,39). На 
1931 - 13743 чол., в тому числі: Грослі- 
бенталь -- 3187, Клейнлібенталь - 2371, 

Фрейденталь -- 1451, Йозефсталь - 1391, 
Марієнталь - 1292, Петерсталь - 1237, 
Олександергільф - 1121, Нейбург - 873, 
Францфельд - 320 чол. Економіка району 
базувалася на виробництві с.-г; посівні 
площі становили 22044 га (1926), 22103 
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га (1932). З другої половини 1920-х по- 
чалося впровадження технічних культур: 
у 1926 їх площа сягала 976 га, в 1928 -- 
2920 га. Розвивався кооперативний рух: 
у 1926 - 150 членів кооперації, в 1928 -- 
1500. У 1926 було 2 молочних товари- 
ства (2001 чол.), у 1923-1929 -- 24000 
чол. У 1926 було 4 колективних госп-ва 
(60 селян), а в 1928 - 24 (400 селян). У 
1928/1929 навч. році працювало 10 шкіл 
(8 початкових 1 дві 7-річки в Грослібен- 
талі 1 Марієнталі), їх відвідувало 9497 
дітей. На початку 1930-х у районі ство- 
рили агротехнікум (у 1932-1933 - 127 
студентів). Школярів на той час було вже 
2346, працювало 70 вчителів (6 із вищою 

освітою, 47 середньоюспеціальною, інші 
закінчили пед. курси). Діяло 5 дитсадків, 
районний і кілька сільських клубів, хати- 
читальні в усіх селах. На 1932 у районі 
мали 27 радіоприймачів 1 97 радіоточок. 
Працювала кінопересувна установка. З 
1930 по 05.04.1939 раз на два дні вихо- 
дила газета «КоПеКіуег Аграїі» -- «Спіль- 
на праця» (з Хо 581 від 02.03.1935 «Ріг 
роЇїзспемляцяспе КойеКнує» -- «За більшо- 
вицький колектив»), що мала наклад 2000 
екз. Медичне обслуговування здійснюва- 
ли 5 закладів 1 14 медиків (1930), а в 1932 
- З закладів 1 22 медики. З погляду релігії 
населення належало до лютеран (Грослі- 
бенталь - пастор А. Кох, - Олександер- 
гільф, Карлсталь, Нейбург, Петерсталь і 
Фрейденталь) 1 римо-католиків (Клейнлі- 
бенталь - патер В. Бехлер, Йозефсталь 
- патер Ф. Яуфман, Марієнталь - патер 
Й. Вольф і Францфельд - патер Е. Егер). 
У 1930 примусово колективізовано 989 
селянських госп-в, 93 заможних госп-ва 

розкуркулено. За березень 1930 розкур- 
кулили 134 родини (587 осіб), а в квітні 
129 (569). Більшість із них виселили. 
Після виходу статті Й Сталіна «Голово- 
кружіння від успіхів» (02.03.1930), в якій 
засуджувано порушення принципів до- 
бровільного вступу до колгоспів, почався 
масовий вихід із них (у жовтні того року 
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в к-пах залишилося 5090 госп-в). Після 
посилення репресій у ході нового етапу 
колективізації до к-пів на початок 1931 
знову ввійшло 36,79, а на 01.10 - 90,79 
усіх госп-в району. Загалом створили 14 
к-пів (11 артілей 1 3 ТСОЗи). У 1930-х 
значне місце в економіці району посіда- 
ло молочно-тваринницьке виробництво. 
Було 3 молочних ферми на 213 корів, 4 
ферми для вирощування молодняка на 
350 голів ВРХ, 3 свиноферми зі 150 сви- 
номатками. Н 1931 було 2655 коней, 3159 
корів і 1831 свиня, на 1932, -- відповідно 
2368, 2664 1 2099. К-п «Спартак» (Спар- 
таківка) спеціалізувався на вирощуванні 
зерна на площі 5018 га. Місцеву промис- 
ловість у 1931-1932 репрезентували вин- 
комбінат, механічно-технічні майстерні, 

млин і 6 ремісничих артілей, у яких пра- 
цювало 279 робітників (1932 - 355), а 
гуртова продукція становила 997643 руб. 
(1932 - 1483126 руб.). Основною про- 
блемою в колгоспах був надлишок робо- 
чої сили. В середньому на одне госп-во 
припадало на рік 297 трудоднів (в се- 
редньому 6,2 га землі), отже заробітки 
колгоспників були невисокими. Вартість 
трудодня становила 2-3 руб., видавали 
здебільшого натурою. Хлібозаготівель- 
ні кампанії поглибили кризу в економіці 
району. Хоч хлібозаготівля 1931 була ви- 
конана на 111,6906, а планових заготівель 

1932 - до початку листопада та примусо- 
вого вилучення з госп-ств не припиняли. 
Невдовзі воно набуло характеру обшуків 
селянських дворів, у перебігу яких за- 
бирали в людей усе зерно і продукти. На 
кінець 1932 в районі відчутно поменшало 
харчів, а на початку 1933 криза переросла 
в масовий голод (див. Голодомор 1932- 
1933). З початку 1930-х у районі масовими 
стали репресії. Під них також потрапили 
священики В.Бехлер (5 років заслання), А. 
Кох (засуджений до 5 років каторги на Бі- 
ломорканалі), А. Оке (розстріл). Тільки в 
Клейнлібенталі у 1937-1939 репресували 
44 особи, з них 18 розстріляли. Під роз- 

стріл пішли партійно-радянські керівни- 
ки: секр. РК КП(6)У Дюрмаєр, зав. відді- 
лом народної освіти Майер, ред. районної 
газети Лефлер, гол. колгоспу Вальгуні та 
ін. 26.03.1939 Спартаківський р-н скасова- 
но: повернувся Овідіопольський район. 
Фрейдентал. сільраду ввели до Біля!в., 
інші -- до Овід. р-ну. 
СПРЕЙС асиль Петрович (нар. 

-« 15.01.1944, Пе- 
-9 трівка Кодим. 

р-ну Одес. 
обл.) - громад- 
ський діяч. За- 
кінчив Володи- 
мир. військово- 
політичне учи- 
лище (1970, РФ), 
Одес. ВИШ 

(1980). Трудовий шлях розпочав шту- 
катуром  Кодим. «Міжколгоспбуду» 
(1960-1963). Служба в РА, здобуття 
вищої військової освіти (1963-1970), 
майстер виробничого навчання кур- 
сів цивільної оборони (1971-1972), 
служба в органах внутрішніх справ 
(1973-1977, Котовськ). Далі в Аван- 
гарді: заст. дир., секр. парткому р-пу 
«Авангард» (1977-1994), реалізатор 
ТОВ «Промисловий ринок 7 км» 
(1994-1998). Голова Авангард. селра- 
ди (1998-2010). Разом із депутатами 
добився значних успіхів у соціально- 
економічному розвитку селища. З 
2010, через хворобу, полишив посаду. 
Нагородж. орденом За звитягу, почес- 
ними грамотами ОДА та облради. 
СТАДНИК Олексій Павлович 

(нар. 04.12.1953, 
Геніївка || Зміїв. 
р-ну Харьків. 
обл.) - землевпо- 
рядник. Закінчив 
Харьків. с-г. ін-т 
ІМ. Докучаєва 
(1976).  Працю- 
вав  інженером- 
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землевпоряд-ником, гол. інженером 
Одес. філії ін-ту  «Укрземпроект» 
(1976-1979) з перервою на службу в РА 
(1976-1977). З 1979 в Овід. р-ні: гол. 
інженер-землевпорядник (1979-1989), 
нач. від, Держкомзему Овід. р-ну (з 
1990, назва посади та підпорядкуван- 
ня змінювались). За його участі вико- 
нано: проекти впорядкування та зміни 
меж населених пунктів; нормативну 
грошову оцінку земель населених 
пунктів, опрацювання регуляторного 
акту про порядок надавання в корот- 
кострокову оренду земельних ділянок, 
схеми землевпорядкування з еконо- 
мічним обгрунтуванням використання 
та охорони земель, кадастрові плани 
згідно з аерофотозйомками тощо. На- 
городж. нагрудним знаком Державної 
служби України «За сумлінну працю», 
грамотою Держкомзему України, по- 
чесними грамотами. 
«СТАЛІНЕЦЬ» - газета Овід. РК 
і 

Проаєтарі всіх країн, єднайтеся! 

ТАЛІНЕЦЬ 
ОРГАН ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РК КП(буУ 

ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУЛЯЩИХ 

р НЕЛІЛЯ 4 серпня 1046 р, | Шіна 15 коп. ПЕ (266) 

КП(0)У та виконкому райради депутатів 
трудящих. Виходила після відновлення 
Овід. р-ну з травня 1939 (з перервами). 
Із середини 1950-х мала назву «До но- 
вих перемог» (до 1962). Після чергово- 
го відновлення Овід. р-ну (1966) зветь- 
ся «Наддністрянська правда». 
СТЕПАНОВ Микола Іванович 
(13.10.1938, Роксолани - 13.10.2003, 
Одеса) - скульптор, художник. Автор 
36 скульптур, 30 графічних офортів 
і 10 живописних полотен; видав дві 

збірки поезій. Закінчив Одес. худож- 

нє уч-ще ім. Грекова (1967). Протягом 
1968-1970 створив роботи «Давня піс- 
ня», «Вагітна», «Дафна», в яких за- 

клав власний 
| принцип:  ду- 

"7 шевність  лю- 
дини в навко- 
лишньому  се- 
редовищі. Най- 
відомішими в 
ранньому  пе- 
ріоді творчос- 
ті є монумент 
«Народження 

колеса»  (Дні- 
пропетровськ) 
1 скульптур- 
ний комплекс 

для | фонтану 
в | Пале-Роялі 
(Одеса). У 
1970-х входив 
до кола худож- 
ників  «Одесь- 
КОЇ групи», 

брав участь у 
«квартирних 
виставках». У 
1980-х - один 

| З ініціаторів 
скульптурних 
симпозіумів 1 

пленерів. Дістав першу премію сим- 
позіуму «Тростянець-86». У 1990-х - 
учасник міжнар. і республ. виставок 
та бієнале «Імпреза-91» («Дівчинка 
зі свічкою», «Григорій Сковорода», 
«Драбина і дід», «Ті, що сидять у де- 
реві»). Персональні виставки: 1983, 
1990, 1992, 1993 (Одеса). Зі скуль- 

птурних робіт відомі «Петя 1 Гаврик» 
(Одеса, 1988), «Овідій» (архітектор 
В. Осташева  - Овідіополь, 1993), 

«Майбутньому генію» (Одеса, сад 
скульптур Літературного музею), 
«Пам'ятник воїнам-афганцям» (Оде- 
са, парк Шевченка, 1997), «Фортуна» 

(Овідіополь, будинок податкової адмі- 
ністрації, 1999), монумент на могилі 
В.І. Дукова (Овідіополь, 2001) та їн. 

М. Степанов у 

майстерні 

Петя і Гаврик 

ен) аю 



СТЕПАНОВ Олег Миколайович 
(нар. 28.05.1960, 
Овідіополь) - 
організатор 
виробництва, 
економіст. 1975 
закінчив Овід. 
СШ. Далі вчив- 
ся в Одес. море- 
хідному  уч-щі 
техфлоту (1975- 
1979) 1 здобув 
фах техніка- 

| судномеханіка. 
1979-1984 - студент Одес. ін-ту інже- 
нерів морського флоту, спеціальність 
«Інженер морського транспорту». 
Дістав призначення на роботу в порт 
Вентспілс (Латвія): старш. диспетчер, 
заст. нач. порту (1989), голова держ- 
підприємства з «Вентспілський  мор- 
ський порт» (1990), згодом  -- член 
нагляд. ради АТ «Вентспілська на- 
фта», а з 1996 - голова нагляд. ради 
АТ  «Вентспілський торговельний 
порт». Працюючи, вчився. Закінчив 
аспірантуру Ін-ту проблем ринку й 
економіко-екологічних досліджень 
НАН України - здобув ступінь канд. 
екон. н. (1990), докторантуру Одес. 
національного морського ун-ту - За- 
хистив дисертацію докт. екон. наук 
(2005). Протягом 1998-2005 опубліку- 
вав низку статей 1 4 монографії. Сьо- 
годні - голови наглядової ради «595 «Ж 
Е Стоипр», віце-президент балтійської 
асоціації «Транспорт і логістика». Як 
почесний консул України у Вентспілсі 
(Латвія) переймається багатьма питан- 
нями соціально-економічного розви- 
тку української держави, сприяє нала- 

годженню ділових відносин між Укра- 
їною та Латвією. Нагородж. орденом 
За заслуги ШІ (2004) та П (2008) ст-ня 
СТЕССЕЛЬ Олександр Анатолі- 
йович (23.07.1876 - 01.06.1933, Па- 
риж) - полк. російської армії. Народив- 

ся у сім'ї військового. Освіту здобув 
у 1 Москов. кадетському корпусі. До 
служби став 01.09.1894. Згодом закін- 
чив 3 військове Олександрівське учи- 
лище (1896) 1 служив у 9 СІ. Невдовзі 
його перевели у лейб-гв. 2 Царсько- 
сельський стр. полк із чином підпору- 
чика (12.08.1896). Далі були поручик 
(12.08.1900); штабс-кап. (12.08.1904); 
кап. (12.08.1908). Учасник Першої Сві- 
тової війни. Полковник лейб-гв. 2 Цар- 
ськосельського СП 1 ком. цього полку 
(з 11.1916). Здобув орден Св.Георгія ГУ 
ст-ня (26.11.1916). Ком. 152 піх. Влади- 
кавказ. полку. Нагородж. Георгіївською 
зброєю (04.03.1917). Служив у Добро- 
вольчій армії ії збройних силах півдня 
Росії: ком. Зведеного гв. стр. б-ну і 
полку; з 04.1919 - нач. бойової дільни- 
ці Зведеного гв. б-ну на Акмонайських 
позиціях; ком. стр. б-ну у Зведеному 
гв. полку (з 01.07.1919); ком. І б-ну в 
2 Зведеному гв. полку (07.1919); його 
командир (з 02.09.1919). Згодом у б-ні 
лейб-гв. 2 стр. полку 2 гв. ПД; нач. 
внутрішньої оборони і комендант Оде- 
си (12.1919). Під час відступу з Одеси 
до румунського кордону (лютий 1920) 
командував Овід. загоном. Еваку- 
йований до м.Зеленик (Югославія). 
08.09.1920 прибув до Криму. В емігра- 
ції мешкав у Франції, а з 1931 очолю- 
вав групу лейб-гв. 2 стр. полку у Фран- 
ції, голова військового комітету. 
СТИПЕНДІЯ ОБДАРОВАНИМ 
ДІТЯМ - заснована в Овід. р-ні з іні- 
ціативи В.В. Левчука (07.2000). Згід- 
но з Положенням, призначається на 
рік із районного бюджету обдарованим 
дітям до 18 років за добрі успіхи в на- 
вчанні, в культурній роботі, мистецтві 
і спорті. Перші 10 премій припали на 
2001 у розмірі 50 грн. на місяць. Для 
підтримки дітей, які добре вчаться, але 
походять з малозабезпечених сімей, 
2002 засновано соціальну стипендію 
(по 40 грн.). З 2003 їх виплачувано 10 

во задо 



обдарованим дітям та 21 дитині з ма- 
лозабезпечених сімей. 2006 з ініціати- 
ви Н.А. Чегодар стипендії побільша- 
ли вдвічі, а з 2007 - ще в півтора раза. 
З 2008 - 20 обдарованих дітей одержу- 
вали стипендію в розмірі 250 гривень, 
а соціальну - 40 дітей - по 200 грн. 
СТОЇЧНИЙ  (СТОЯНКОВИЙ) 
ПУНКТ - місце утримання коней 
для пересування повітової 
(справників,  урядників). Утворені 
в Одес. повіті 21.02.1872 на кошти 
Земства. Містилися на поштових 
станціях Овідіополя (4 коней) і Грос- 
лібенталя (6 коней). За даними на 
1398 -- річне утримання Овід. пункту 
становило 690 руб. В середньому на 
місяць коней для виїздів тут випуска- 
ли 4 рази за прогін, 57 - без прогону, 
І - нарочними, 30 - з возами. Того 
року коні пройшли 961 версту. Річне 
утримання пункту в Грослібенталі 
сягнуло 1500 руб. В середньому на 
місяць для виїздів випускали 8 коней 
за прогін, 131 - без прогону, І - на- 
рочними, 66 -- з возами (2470 верст). 
СТОРОЩУГК Дмитро Флорович 

(нар. 08.10.1968, 
Великодолин- 
ське) - спортес- 
мен, тренер, 
засл. | тренер 
України (2006). 
Закінчив Одес. 
механіко- 
технол.  тех-м 
(1990), Одес. 

Південно- Українській ун-т ім. Ушин- 
ського (2002). Служив в Афганістані 
(1986-1988), учасник бойових дій, 

нагородж. 6 медалями. Спортивну 
кар'єру розпочав у 1981 під керівни- 
цтвом Ю.П. Кучинова. Неоднора- 
зовий призер республ. змагань ДСТ 
«Колос» (1983, 1984), сільських спор- 
тивних ігор (1985). Чемпіон України 
у ваговій категорії 60 кг (1987). Май- 

поліції 

стер спорту з важкої атлетики (1994). 
Працює тренером з важкої атлетики в 
Овід. ДЮСШ ХМ» 1 (з 1993). Був гол. 
тренером Одес. обл. з важкої атлети- 
ки. Підготував 6 майстрів спорту 1 2 
майстра спорту міжнар. класу. 
СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ |Їван Афа- 
насійович (18.06.1828, Голенка Пол- 
тавської губ., нині Сумської обл. - 
15.07.1900, там само) - геодезист 1 
картограф, ген. від інфантерії (1399). 
Закінчив 1349 курси землемірів при 
Київському ун-ті 1 пішов служити в 
Межовий корпус. Учасник оборони 
Севастополя під час Кримської війни 
1353-1356. Закінчивши 1859 Микола- 
їв. військову академію, служив у гре- 
надерському полку, а 12.01.1861 пере- 
ведений до ген. штабу. Автор кількох 
карт. Найвідоміша - 10-верстна «Спе- 
ціальна карта Європейської Росії» на 
178 аркушах (знімання протягом 1365- 
1870, уперше опублікована 18380). Зем- 
лі нашого краю зображено на арк. 33 
(карта 26). Витримала кілька видань, 
зокрема в часи УНР (1918, територія 
України), на початку 1920-х 1 навіть у 
1930-х. Його прізвище вибито на ме- 
далі «В пам'ять 50-річчя КВТ» - за 
особливі заслуги перед Корпусом вій- 
ськових топографів. 
СТРИЖАКОВ музьма Павлович 

. (30.06.1912, 
Човпня Старо- 
дуб. р-ну Брян- 
ської обл. -- 
21.02.1982, 
Надлиман- 
ське) - учасник 
ВВВ, вчитель. 

Народився в 
сім'ї селянина- 

середняка. Після 5 класу семирічки пі- 
шов працювати. 1931-1938 - навчання 

на робітфаку. Далі був іст. ф-тет Ле- 
нінгр. пед. ін-ту, робота вчителем СП 
Хо» 206 у Ленінграді. 07.07.1941 пішов 
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добровольцем на фронт. Ком. рою 262 
окр. арт.-кулеметного б-ну. В бою під 
Лугою (10.08.1941) контуженим по- 
трапив у полон. Двінський табір, а 
1943 - у концтаборі м.Штутгарта. В 
лютому 1945 втік. Після перевірки 
знов у діючій армії: дивізійний лаза- 
рет 5 гв. КД Далекосхід. ВО. Демобі- 
лізований 1945. Вчителював, був заст. 
дир. 1 дир. у школах Псковської обл. 
Після смерті батьків перебрався до 
Надлиманського. 1958-1965 -- дир. 
Надлим. СІ, вчитель історії (до 
1978). Нагородж. ювілейними медаля- 
ми ВВВ, грамотами райвідділу освіти, 
СТРІЛЕЦЬКО-СТЕНДОВИЙ 
КОМПЛЕКС «ОЛІМП» - спор- 
тивна база для стендової стрільби 

поблизу с. Нової Долини (з 1972 по 
2000 діяла при ОДВО). Тепер має ста- 
тус олімпійської. ТОВ «Спортинг» 
(М.М. Мільчев) подбав про сучасне 
обладнання, для стенду, тож саме тут 

проходять змагання на Кубок України 
і її чемпіонати, збори команд Украї- 
ни Зі стендової стрільби. Діє дитяча 

школа, учні якої 2010 вибороли 6 зо- 
лотих медалей на молодіжних іграх 
України (всього 17 медалей). 
СУВОРОВ Олександр  Васи- 

льович 
(24.11.1729 або 
1730, Москва - 

18.05.1800, 
Санкт-Петер- 
бург) - полко- 
водець. Один 
з | фундаторів 
російської вій- 
ськової |з май- 
стерності, князь 

Італійський (1 799), граф Римнікський, 
Генералісимус російських сухопутних 
і морських сил, ген.-фельдмаршал ав- 
стрійських 1 сардинських військ, гранд 
і принц Сардинського королівства (з 
титулом «кузен короля»), кавалер усіх 

російських і багатьох іноземних вій- 
ськових орденів. Розпочав службу ка- 
пралом у 1748. Учасник Семирічної 
(1756-1763), російсько-турецьких 
(1768-1774 і 1787-1791) воєн, перемо- 
жець битв при Козлуджі (1774) і Кін- 
бурні (1787); учасник облоги Очакова 
(1788); командував дивізією в Молда- 
вії (1789) і розгромив турецькі війська 
при Фокшанах (липень 1789) та Рим- 
ніку (вересень 1789); штурмом узяв 
Ізмаїл (22.12.1790). Протягом 179Ї1- 
1794 командував різними військови- 
ми формуваннями у Фінляндії та на 
півдні України, керував будівництвом 
прикордонних укріплень (див. Дні- 
стровська лінія), зокрема в Аджи- 
дері, Одесі та їн. Перевіряючи стан 
будівництва фортець, О.В.Суворов 
кілька разів побував у майбутньому 
Овідіополі (1793-1794). 
СУДНОПЛАВСТВО за давніх ча- 

сів у північно- 
західній  час- 
тині Чорного 
моря й Дні- 
стровському 
лимані. Період 
архаїки. Щоб 
опанувати не 
лише земні, а й 

водні ресурси, 
людство муси- 
ло винаходити 
Й удоскона- 
лювати засоби 
плавання. Для 

цього старо- 
житні викорис- 
товували всі 
доступні мате- 
ріали, які мали 

позитивну плавучість 1 могли тримати 
на воді як саму людину, так 1 знаряд- 
дя лову. Прибережна смуга Північно- 
Західного Причорномор'я  небагата 
на деревину, тому з часів неоліту для 

ПРАЦЬ 
Грецька Трирема 

Римська Лібурна 
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створення 
плавзасобів тут 
застосовували 
очерет, рогозу, 
гілля та шкіру. 
З них будували 
передусім пло- 
ти, а також ви- 
плітали кошелі 
та обпинали їх 
шкурами. Там, 
де  траплялася 
деревина,  ро- 
били | човни- 
однодеревки 
(довбанки). З 
2002 Центр 
дослідження 
історії  море- 
плавання  ре- 
конструював 
1 випробував 
у Дністр. ли- 
мані кілька 

архаїчних чов- 
нів: лодію- 

пліт  «Фера», 
плетений  Ччо- 

вен «Тигр», 
зв'язаний З 

поколених  до- 
щок човен-пліт 

«Бик», однодеревки-довбанки «Пер- 
сей» та «Одісей». Усі вони, попри 
невеликі розміри та простоту будо- 
ви, показали добру остійність і при- 
датність до походів як по лиману, так 
і прибережною зоною моря. Період 
античності. З МП ст. до н. е. почи- 
нається колонізація чорноморських 
берегів. Греки засновують тут низку 
поселень та міст (Тіра, Ніконій та 
ін). Засобом колонізації і торгівель- 
них зв'язків кол. з метрополією були 
військові кораблі й торговельні судна. 
Перші греки називали «довгими», а 
другі - «круглими». До других на- 

Турецька Галера 

лежали пентеконтери (кораблі на 50 
весел), біреми (військовий корабель з 
2 рядами весел) і триреми (3 рядами 
весел). Довжина кораблів коливалася 
від 20 до 45 метрів, ширина від 3 до 

6 м, висота борту сягала 1,5-3 м, чи- 
сельність екіпажів - від 40 до 200 чол. 

За ходового вітру кораблям надавали 
руху прямі вітрила, площа яких мо- 
гла сягати 100 кв.м. Носова частина 
судна переходила в таран, який у бою 
завдавав найбільшої шкоди ворогові. 
«Круглі» судна були коротшими, але 
значно вищими в бортах і мали біль- 
шу водотоннажність, що давало змогу 
перевозити більше товарів. Торговель- 
ні судна частіше застосовували для 
свого руху прямі вітрила, ніж силу 
веслувальників, яких бувало й по 50 
осіб. За часів Риму військові кораблі 
і торговельні судна не мали значних 
відмінностей від грецьких. Основні 
типи їх були одно-, дво- і трирядними 
(лібурни, дієри і трієри). Торговель- 
ні судна також зберігали свою форму, 
хоч збільшили розміри та вантажність 
(до 250 т). 1989 Центр дослідження 
історії мореплавства реконструював 
дієру «Івлія», що зробила кілька екс- 
периментальних плавань. Період се- 
редньовіччя. У ранню його пору до 
Північно-Західного | Причорномор'я 
навідувались військові й торговельні 
судна з Візантії, передусім дромони. 
Вони стали коротшими за грецькі й 
римські, мали досконаліше вітриль- 
не озброєння, що дістало назву ла- 
тинського. Воно складалося з вітрил 
трикутної форми, які разом з більш 
розвиненою формою корпуса давали 
змогу кораблям рухатися в потрібному 
напрямку не лише за ходових вітрів, 
а й за бокових. Починаючи з ХПІ ст., 
до регіону доходять судна італійських 
морських республік - Генуї і Венеції, 
які засновують на північно-західному 
узбережжі Чорного моря кілька своїх 
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факторій (див. Генуезькі кол., Мон- 
кастро 1 Джінестра). Вони вивозили з 
краю, як і раніше, зерно, рибу та шкі- 
ри, але організація стала іншою. Діяли 
чітко регламентовані маршрути руху 
караванів («Галеї-лінії») у супрово- 
ді військових галер. До торговельних 
суден тої пори належали полакри, ка- 

ракки й нефи. Галери були настільки 
вдалими кораблями, що прослужили у 
військових флотах до ХІХ ст. За часів 
османського панування на Чорному 
морі основним типом військових кора- 
блів були саме галери, а торговельних 
одновітрильних суден - сайки. 1992 
року Центр реконструював полакр 
«Одеса», що виконав кілька плавань 
торгівельними маршрутами середньо- 
віччя, а 1993 розробив проект галери- 
скампавеї «Джінестра» (перероблений 
у 2003). 
СУКОВАТА Олександра Гри- 
котрим горівна (нар. 

16.06.1943, 
Олександрівка 
Ширяїв. р-ну 

Одес. обл.) - 
передовик ви- 
робництва. По 
закінченню 
курсів тракто- 
ристів в Овід. 
автокурсовому 
комбінаті все 

своє трудове життя віддала р-пові 
«Петродолинський» (1962-2006). 
Завдяки професіоналізму не раз ви- 
ходила в переможці соц. змагання, 
конкурсів механізаторів, молодих 
орачів. Нагородж. орденами «Знак 
пошани» (1975), Трудового Червоно- 
го прапора (1981), медалями «За тру- 
дову звитягу» (1971), «Ветеран пра- 
ці» (1935), бронзовою ВДНГ СРСР 
(1977), почесними грамотами. 
СУМАРОКОВ Павло Іванович 
(1760-1846) письменник, сенатор. 

ПУТЕШЕСТВІЕє 

ПОБвВСЕМУ КРИМУ 

БЕССАРАБІИН 

Вь 1799 ГОДУ, 

павломь су М АРОКОВЬ МБ. 

Племінник  Вві- 
домого | поета 
ОГП. Сумароко- 
ва (1718-1777). 
Був  офщером 
гвардії, | потім 
служив у мініс- 
терстві юстиції. 
В першій чверті 
ХІХ ст. обіймав 
посаду  цивіль- 
ного губернато- 
ра у Вітебську. 
Того нчасу був 

популярним придворним письменни- 
ком, став дійсним членом РОСІЙйської 

АН. Нашому краєві присвятив окре- 
мі сторінки книжки «Путешествие по 
всему Крьму и Бессарабиий в 1799 г» 
(М., 13800). У ній - цікаві нотатки про 
Одесу, поштову стан. Акаржу та Ові- 
діополь (зокрема, про торгівлю сіллю, 
яку возили сюди з Аккермана). 
СУХИЙ, лиман на узбережжі Чор- 
ного моря, площею 150 га. Коли його 
з'єднали з морем 3 допомогою суд- 
ноплавного каналу завглибшки 14 м 
(1957), фактично став морською зато- 
кою з Іллічівськими морським 1 риб- 
ним портами. Верхів'я лиману мілко- 
водні (до 1,5 м); північна 1 західна час- 
тини відділені дамбами і перетворені 
на прісноводні ставки, куди впадають 
рр. Дальник та Акаржа. До сер. ХІХ 
ст. лиман називали Дальницким. Він 
свого часу майже цілком пересох, тож 
і дістав назву Сухий. Від моря його 
відокремлював піщаний пересип (за- 
вширшки 47-170 м 1 завдовжки 1,25 
км), звідки тривалий час брали пісок 
для будівництва Одеси та залізниць 
(див. також Рибальство на Сухому 
лимані). 
СУХИЙ ЛИМАН - село, центр 
сільради. Розташоване у східній час- 
тині Овід. р-ну. Відстань до райцен- 
тру 35 км. Площа госп. території 535,9 

СЬ историческимЬ и Топографическимі 
оцисанісьі всрхь габхі міш. 

СЬ дозголешя Москоєскої Цензурьі. 

НОСКБВА, 38600, 

ви У виверситетской Типогрефін, 

у Ридиєєра м Клауділ. 

го 346 - 



га (земля садових кооперативів 6,7 
га), Площа населеного пункту 245,7 
га. Населення 1036 осіб. Територія 
сільради межує на півночі з землями 
Прилим. сільської, на півдні - з Таї- 
ровською селищною радами, на сході 
з Одесою, на заході обмежена Сухим 
лиманом. Село утворилося з хуторів, 
що існували тут із поч. ХІХ ст. (див. 
Сухолиманські хутори). Серед пер- 
ших поселенців - Анна Коломийчи- 
ха (1305), Петро Матюшенко (1807), 
Сергій Дмитренко (1308). На 1809 
мешкало 10 міщан, 2 різночинці та 
купець. У 1828 було вже 28 приватних 
земельних ділянок (загальна площа 
62 дес.), а за рік - 35 землевласників 
(30 чол. 1 5 жін.), які мали 333 дес. На 
19569: 59 дворів, мешканці яких жили 

з рільництва 1 49 - з ремісництва, різ- 
них промислів та візництва. За пере- 
писом 1897: 545 осіб (296 чол. 1 276 
жін.). На початку ХХ ст. - 60 дворів, 
487 осіб (242 чол. 1 245 жін.); школа, 

три крамниці. У 1921 виникла артіль 
«Сила праці» (очолив К.В.Силін), а 
на початок 1930 -- к-п «Червоний пар- 
тизан». Населення: 1923 - 552, 1927 

- 669 осіб. У період оборони Одеси 
(1941) рубежі Сухого Лиману тримали 
кавалеристи 2 КД полк. П.Г.Новикова 
1 рій бійців 31 СП 25 Чапаєвської ди- 
візії (лейт. М.О.Андреєв). 05.10.1941 
вони, підтримані батарейцями 42 арт- 
дивізіону, відбили спробу румунських 
частин форсувати Сухий лиман. До 16 
жовтня село захищали моряки 3 б-ну 
морської піхоти під командою Смо- 
ліна 1 комісара Бросаліна. Визволили 
село 11.04.1944 бійці 8 гв. армії. З 
1955 відновлений у післявоєнні роки 
к-по «Червоний партизан» увійшов 
до складу к-пу ім.Хрущова (з 1959 -- 
«Прапор комунізму», Бурлача Балка). 
З 1961 тут розташувалася 2 овочева 
бригада р-пу «Авангард» (централь- 
на садиба в Ленселищі). 17 передови- 

ків виробництва дістали державні на- 
городи. Діяли початкова школа, клуб, 

дитсадок, ощадна каса 1 поштовий від- 

ділок та магазин. На честь загиблих 
біля школи споруджено пам'ятник 

(1967). Населення 1961 - 970, 19758 
- 1060 осіб і 260 дворів, 2001 - 1036 
осіб і 385 будинків. 06.07.1998 зареє- 
стрована громада церкви Вознесіння. 
На землях сільради відомі рештки 2-3 
поселень епохи пізньої бронзи. Одне 
з них - поселення Сухий Лиман - до- 
сліджував 1943 М.С.Синицин; на сьо- 
годні забудоване садовими кооперати- 
вами. М 
СУХОВІЙ Дмитро Іванович 

(нар. 25.10.1939, 
Троянка Голо- 
ванів. р-ну Кі- 
ровогр. обл.) - 
вчитель. За- 

кінчив  Уман. 

пед. ін-т ім. 

| Ушинського 
(1971). Трудо- 
ву діяльність 
почав з посади 

зав. сільським клубом с.Журавлинки, 
був викладачем співів, малювання і 
праці в школі. Служив у РА. З 1971 - 
дир. 1 вчитель хімії Доброолексан- 
дрівської ії дир. Дальницької (1984- 
1995) пкіл. Завдяки його організа- 
торським здібностям, школи набули 
репутації успішних. Одним з перших 
у районі створив умови для навчання 
6б-річних дітей, домігся спорудження 
нової школи в Доброолександрівці і 
4-квартирного будинку для вчителів у 
Дальнику. Співає, малює, багато років 
був учасником художньої самодіяль- 
ності при Дальницькому БК. Підтри- 
мував шкільний вокальний ансамбль 
«Чарівниці», який має звання «Народ- 
ний художній колектив». Нагородж. 
орденом «Знак Пошани» (1981) 1 зна- 
ком «Відмінник освіти України». 
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СУХОЛИМАНСЬКА 
ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА. Відкрита 1866 на кошти 
громади Одеси. Працювала в при- 
ватній кам'яній будівлі під комише- 
вим дахом, де 19 учнів дуже мерзли 
взимку. Складалася з 2 класів (2Х2 і 
Зхб6 сажнів), перший з яких був про- 
хідним, а вчитель мав окрему кімна- 
ту. У 1872 вчителем працювала М.Т. 
Горбунова, а законовчителями були 
священики Антоній Монжелай і Г.Н. 
Молдавський, через два роки вчи- 
телем була Марія В'язмітіна. З 1891 
діти навчались у новій будівлі. З 1892 
стала початковим народним учили- 
щем (земською початковою школою). 
На 1896 завідувачем і вчителем був 
В.А. Козленко, опікуном священик 
Успенської церкви Татарки А.Д. Юш- 
кевич; навчалося 22 хлопчики і 16 ді- 

вчаток. На утримання училища того 
року витратили 1510 руб. 

БТР - 

р 

1 
і ДЕСЯТИЛОТІЯ ЦАУОТВОСАН:Я! 

УИМлЕРАТОРА А явкса рда 1) 

Сухолиманська школа. 2008 р. 

СУХОЛИМАНСЬКІ ХУТОРИ. 
Виникли на лівому березі Сухого ли- 
ману на початку ХІХ ст. (плани, фр-т 

- 

9, 96 та ін.) З них потім виросли села 
Балка 1 Сухий лиман та селище Та- 
їрове. 1809 документи на ділянки 
землі тут одержали купці Г Колич, 
Нейдзер, О. Попов, Ф. Чемоподський, 
М. Лігда 1 К. Сапоаніоді; вздовж бал- 

ки Сухого лиману: колезький асесор 
Хабаров, міщани Іван, Андрій 1 Ва- 
силь Коломийченкови, М. Колесников, 

В. Горбатенко 1 С. Никонов; у самій 
балці Сухого лиману: купці Томилін, 
Інглезі 1 Берда. Згідно з межовим пла- 
ном і «відомістю» В. Далаква (1334- 
1835), хутори Сухого лиману належа- 
ли до П частини земель Одес. градо- 
начальства (див. Одеські заміські ху- 
тори). На північ від х. Бурлача Балка 
позначені наділи колезького радника 
Хорвата (Хо263 102 дес. 805 саж.) 1 Г 
Колича (Хо69 125 дес. 2155 саж.); далі 
2 ділянки купця В. Алексєєва (Хо70 
1 71, 69 дес. 615 саж. і 17 дес. 1090 

саж.); на території суч. с. Сухий Ли- 
ман, крім будинків міщан (разом 555 
дес. 1980 кв. саж.), найбільші хутори 
належали: священику Пулакіо (Хо72 
3 дес. 2100 саж., 1 Хо55 26 дес.157 кв. 

сажнів); Є. Хомановській (Хо140 1 дес. 
1150 кв. саж) та вдові ген. Балла (Мо80 
24 дес. 2175 кв. саж.; плани, фр-ти 
9-9-а). Згідно з даними 1394, власни- 
ками землі тут були: Фрідеріка, БЕлео- 
нора, Еміль та Олександр Вірти (май- 
но оцінено у 5736 руб.), Х. Вурстер (2 
ділянки у 2736 і 7135 руб.), надвірний 
радник Ф. Вурстер (2304 руб.), спад- 
коємці ГГ Ройзера (3904 руб.), К. Вур- 
стер (2 ділянки - 3744 1 1554 руб.), І 
Даниленко (4128 руб.) і статський рад- 
ник А. Духновський (15950 руб.). На 
1901 при Бурлачій балці вздовж бере- 
га Сухого лиману власники: нащадки 
Вірта (12 дес.), Я. Рабинович (2 ді- 
лянки: 33 дес., 1 46 дес. 215 кв. саж.), 
Ф. Вурстер (3 дес. 2185 кв. саж.), Ра- 
ухвергер (2 ділянки: 24 дес. 480 кв. 
саж. 1 11 дес. 615 кв. саж.), Г Шехтер 
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(12 дес. 158 кв. саж.), Г Рахат (12 
дес. 158 кв. саж.), Л. Блюмгер (49 дес. 
1270 кв. саж.), І. Бараник (21 дес.1475 
кв. саж.), І. Гоф (3 дес. 1735 кв. саж.), 
А. Шаміе (П дес. 770 кв. саж.), М. Во- 
скресенський (2081 кв. саж.), М. Пав- 
лов (2119 кв. саж.), І. Даниленко (52 
дес. 850 кв. саж.), А. Духновський (177 
дес. 975 кв. саж.). На 1912 О.Л. Вірт 
приписаний до хх. Сухого Лиману, а 
Н.Е. Духновська до Татарки (на її ді- 
лянці заснована науково-дослідна 
станція В.Є. Таїрова). 

СУХОПУТНІ ШЛЯХИ КРАЮ у 
ХІХ ст. За даними 1871, з Одеси до 
Маяк (37 верст) через Великий Даль- 
ник і колонію Петерсталь провади- 
ла поштова дорога 2-го класу; на р. 
Барабой був міст (гребля завдовжки 
5 саж., завширшки 2,5 саж.); у Ма- 
яках через Дністер ішов плотовий 
міст (довжина 120 саж., ширина 3 
саж.), під час повені ходили два по- 
роми (на 5 возів, або 75 чоловік кож- 
ний, переправа за 12 хв.). З Одеси до 
Овідіополя (36 верст), через Татар- 
ку та колонію Грослібенталь про- 
вадила поштова дорога 2-го класу: в 
двох місцях проходила крутими бал- 
ками на р. Барабой - кам'яний міст 
(довжина 19 саж., ширина 4 саж.), а 
через Дністр. лиман ішла перепра- 
ва (див. Дністровська пароплавна 
переправа). На 1333 цей шлях був 
поштовим 1 разом з тим військово- 
транспортним, а його відгалуження 
на Маяки (від Грослібенталя) - тільки 
поштовим. Ще одна дорога від Овіді- 
ополя на Тирасполь (через Калаглею 
і Францфельд) мала статус транзит- 
ної або торговельної. Всі ці дороги 
були грунтовими 1 розрізнялись між 
собою лише шириною. У др. пол. 
ХІХ ст. брукований узвіз спочатку 
був лише коло Грослібенталя. Згодом 
шоссували ще дві ділянки дороги - 
на правому березі Дальницької балки 

поблизу хутора 
Болгарки та 
біля | Татарки. 
Крім того, в 
долинах річок 

| були мости і 
так звані «тру- 
би» із земляни- 
ми насипами - 
біля Татарки й 
Сухого лиману 

і та два у Клей- 
нлібенталі, два 

в |  Овідіополі, 

чотири в Грос- 
лібенталі та в 
інших місцях. 

Овідіополь з Одесою сполучала дилі- 
жансна лінія, яку тримала компанія Г. 
фон Круга. Диліжанси щодня пряму- 
вали з Одеси через Клейнлібенталь, а 
далі через Грослібенталь. Пасажири 
перебували в дорозі 4У» години і діс- 
тавались Овідіополя о пів на першу 
дня, саме перед відправленням паро- 

плава до Аккермана. Вартість по- 
дорожі становила від 40 коп. до 1,5 
руб., залежно від класу. Крім цього, 
диліжанси тієї ж таки компанії що- 

дня курсували між Одесою 1 Люст- 
дорфом. Тут поїздка тривала близько 
години, квиток коштував від 25 до 75 

коп. На початку ХХ ст. В.П. Катаєв 
(повість «біліє парус одинокий») по- 
ділився своїми враженням від переїз- 
ду з Одеси до Овідіополя на так зва- 
ному «овідіопольці». Це був «тріскот- 
ливий екіпаж із кучером, зодягнутим 
в обідраний містечковий лапсердак 
і оперезаний червоним ямщицьким 
паском. Узявши з нас п'ять руб. і пе- 
ревіривши їх «на зуб», рудий візник 
з хворобливими рожевими очима 
вимотував душу з пасажирів, через 
кожні дві версти давав овес своїм на- 
півживим від старості шкапам». 

| Ямщик (поч. ХХ ст.) 
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ТАТРОВ Василь Єгорович (вірм. 
Васил  Гевор- 

кович  Таїрян; 
01.11.1859, 
Великий Кара- 
кліс, Вірменія - 
23.04.1938, 
Одеса) - 
вчений - 

виноградар, 
винороб і до- 
брочинець. За- 
сновник Вино- 
робної станції 

ННЦ гвів ім.Таїрова, див. Таїрова 
інститут). Закінчив Моск. с.-г. акаде- 
мію зі ступенем канд. лісівник (1884). 
Навчався 1 працював у навч. та наук.- 
дослід. закладах з виноградарства 
1 виноробства Австрії, Німеччини, 
Франції, Північ. Італії та ін. Надруку- 
вав цілу низку робіт з виноробства в 
журналах, атакож у енциклопедичних 
словниках. Перебравшись до Одеси 
(1885), провадив далі свої досліджен- 
ня та видання журналу «Вісник ви- 
норобства» (1892-1918, 1927-1935). У 
створеній при редакції (з квітня 1899) 
лабораторії ставив досліди, пов'язані 
з вивченням філоксери та грибкових 
захворювань винограду. Для вияв- 
лення фальсифікатів вин і харчових 
продуктів сформував комісію з уче- 
них, які виробили законопроект з 
цього питання. 05.02.1905 на кошти, 

зібрані серед виноградарів і виноро- 
бів, відкрив першу в Рос. імп. наук.- 
дослідну установу з виноградарства 
і виноробства - «Виноробну станцію 

російських виноградарів і виноробів» 
(працювала на Новому ринку Одеси). 
В ній крім нього були хімік, мікробіо- 
лог і службовець, а канцелярію прова- 
дила його дружина - Олена (померла 
10.11.1908). Залучивши кошти при- 
ватних осіб, у 1909 викупив на березі 
Сухого лиману частини ділянок А.М. 
Погорєльського 1 Н.Е. Духновської 
(див. Сухолиманські хутори), куди 
перевів лабораторію. Організовував 
роз'яснювальну роботу та боротьбу 
громадськості з фальсифікацією хар- 
чових продуктів і зокрема виноград- 
ного вина. Завдяки його старанням 
уряд Росії ухвалив «Закон про вино» 
(1914). Того ж таки року з його ініціа- 
тиви відкрили Вищі курси з виногра- 
дарства 1 виноробства, де вчений про- 
вадив роз'яснювальну роботу про ви- 
ноградне вино як засіб боротьби з ал- 
коголізмом. Дійсний член і член-кор. 
18 російських 1 закордонних тов-в. З 
1901 член, а з 1903 до кінця життя - 

віце-президент Міжнар. організації 
виноградарів 1 виноробів. За досяг- 
нення в галузі виноградарства 1 вино- 
робства був двічі удостоєний «Гран- 
прі», одержав 5 золотих медалей і 5 
дипломів першого ст-ню.; нагородж. 
14 орденами 1 медалями Рос. імперії 
та закордонними відзнаками. У 1922 
станції присвоєно ім'я В.Є. Таїрова (з 
1927 по 1935 мала ім'я А.К. Тіміря- 
зєва). З вересня 1931 на базі станції 
почав діяти Науково-дослідний ін- 
ститут виноградарства 1 виноробства. 
Сам В. Таїров з політичних мотивів 
був звільнений З ін-ту. В 1937 спра- 
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ведливість задоволено: без захисту 
дисертації став док. с.-г. наук, 1 здо- 
був звання професора, поновлений 
на посаді директора. Доброчинність: 
організував | Вірменський комітет 
(1914-1918), який вишукував кошти 
для допомоги біженцям і сиротам, ви- 
давав журнал «Вірменія 1 війна»; а у 
1918-1920 - істор-літ. тижневик «ВІі- 
сник Вірменії». Опублікував понад 
500 наук., і наук.-популяр. статей 1 до- 
повідей, його ім'я носить ННЦ «ІвіВ 
ім.Таїрова», дослідне господарство, 
селище, площа 1 вулиця в Одесі, мала 

планета Хо 6356 та ін. 
ТАТРОВА ІНСТИТУТ. Заснував у 
1905 В.Є. Таїров. З 1924 -- Центральна 
науково-дослідна станція виноградар- 
ства 1 виноробства; з 1931 - Науково- 
дослідний інститут виноградарства 
і виноробства; з 1977 - Науково- 
виробниче об'єднання з виногра- 
дарства та виноградного розсадни- 
цтва; з 1992 - Український науково- 
дослідний інститут виноградарства 1 
виноробства ім.Таїрова Української 
академії аграрних наук. Указом Пре- 
зидента України інститутові надано 
статус Національного (повна назва: 
Нац. наук. центр «Ін-т виноград. і 
винороб. ім.Таїрова») (2003). Має 10 
відділів і лабораторій, 2 дослідних 
госп-ва, центр клонової селекції, 2 
опорних пункти; штат понад 160 чо- 
ловік, у т.ч. 40 наук. працівників (5 
док. 1 27 кан. наук). Розвиває напрям- 
ки, започатковані В.Є. Таїровим. Діє 

перший вітчизняний державний роз- 
садник щеплених саджанців, закладе- 
но маточники, опрацьовано техноло- 
гії виробництва щеп 1 вирощування 

саджанців, створено оригінальні за- 

соби механізованого садівництва. В 
ін-ті працює центр клонової селекції, 
до якого входить комплекс зимових 
теплиць (площа 1 га), лабораторії роз- 
множення, вірусології і мікробіології, 
лабораторія вирощування винограду. 
Виділено близько 50 перспективних 
клонів сортів з різних регіонів (від 
Закарпаття до Криму). Один за од- 
ним виникають базові маточники цих 
клонів, звідки виходять сертифіковані 
саджанці. В ін-ті створено понад 70 
нових сортів винограду, майже 30 Із 
них - у Реєстрі сортів рослин України; 
їх беруть до вирощування в Молдові, 
РФ, Чехії. Один з напрямків: детальне 
оцінювання ресурсів (грунти, рельєф, 
гідротермічний режим ділянок 1 ра- 
йонів) та опрацювання на цій ОСНОВІ 
перспективних програм розміщення 
виноградників. Тут активно розробля- 
ють сучасні технології вирощування 
винограду (передсадівний обробіток 
грунту, режими 1 способи зрошення, 
використання гербіцидів,  безшпа- 
лерне провадження кущів тощо). За- 
пропоновано такі системи захисту 
винограду від шкідників та хвороб, 
що дають змогу вирощувати еколо- 
гічно чисту продукцію. Під пильним 
дослідженням питання живлення ви- 
ноградного куща, вплив на продук- 
тивність добрив та фізіологічно ак- 
тивних речовин, засобів механізації 
обробітку грунтів. Тільки за останні 
10 років опрацьовано технології виго- 
товлення понад 20 марок вин з техніч- 
них сортів власної селекції (15 найме- 
нувань захищені патентами України): 
«Таїровське біле», «Таїровське чер- 
воне», «Золоті ворота», «Скіфське», 

«Великий фонтан», «Овідій» та ін. Ці 
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вина удостоєні більш як 70 медалей 
різного гатунку, а деякі - Європей- 
ського знака якості (Брюссель, 2004). 
Асамблея ділових кіл України нагоро- 
дила вина ін-ту Міжнар. знаком якос- 

ті «Вища проба» (2004). Ін-т співпра- 
цює з Інститутом кібернетики НАНУ 
(зі створення сенсорних датчиків та 
приладів діагностики стану рослин), 
з Одес. 1 Херсон. держ. аграрними ун- 
тами, з Одеським екологічним та Нац. 

ім.Мечникова ун-тами, Одес. нац. ака- 
демією харчових технологій (з питань 
підготовки магістрів і спеціалістів 

галузі - створено спільні кафедри). 
Ін-т має угоди з наук.-дослід. устано- 
вами Італії, Німеччини, Австрії, РФ, 

Молдови, Франції, Китаю, Південно- 

Африканської Республіки: обмінюєть- 
ся інформацією, науковими розробка- 
ми, генетичним матеріалом. В ін-ті 
працює наукова бібліотека (понад 100 
тис. книжок і журналів). Працівники 
ін-ту щороку друкують 50-80 статей, 
ін-т видає фаховий збірник наукових 
праць, монографії, плакати, буклети, 

практичні рекомендації. 
ТАТРОВЕ - селище (з січня 1982), 
центр селищної ради (входять сс. Бал- 

ка та Мізикевича). Розташоване на 
лівому березі Сухого лиману в схід- 
ній частині Овід. р-ну. Відстань до 

райцентру 28 км. Землі ради межують 
на півночі з Сухолиман. сільрадою, на 
сході - з Одесою, на півдні - з Іллічів- 

ськом. На них розташовані житлово- 
дачні масиви Ульянівка, Червоний 

хутір, Чорноморка-П, Дружній, Со- 
віньйон та ін. Площа селища 725 га 
(з них 236 га с.-г. угідь). Населення 
4965 осіб. На 2005 тут зареєстровані 
ТОВ «Векста-транс», СТОВ Агро- 
фірма «Нива», НВП ТОВ «Нива», 
ТОВ «Сідіс», ТОВ «Мульттранс», 
ТОВ «Елефант» (Мізикевича), та 
їн. Діють магазини, бар, ресторан, 
оптово-продовольчий ринок «Чор- 

Арка. 2005 р. 

номорський» (з 2000), комунальні 
підп-ва ЖКП «Таїровець» 1 «Комун- 

сервіс», 5 артезіанських свердловин; 
із соціально-культурних: БК, 3 біблі- 
отеки, лікарська амбулаторія, школа. 
На місці селища у першій пол. ХІХ ст. 
були земельні наділи купців Г. Колича 

й В. Алексєєва (фр-т, план 96: відпов. 
ділянки Хоб9 і Хо70), згодом хутори 
дворян і різночинців (Погорельських, 
Духновських і Вірт), а також одесь- 
ких міщан (див. Сухолиманські ху- 
тори). З 1909 тут почалося буд-во 
службових корпусів і житла для пра- 
цівників виноробної станції (див. Та- 
трова інститут). Протягом 1910-1912 
стали до ладу адмінкорпус, будинки 
для науковців, казарма для робітників 
з лазнею і пральнею, винний погріб 
на три поверхи і винокурня та інші 
господарські споруди (конюшня, кур- 
ник, майстерня для щеплення лози, 
машинний відділ, склади, пекарня, 

льодовня, водонасосна станція). Най- 
інтенсивніший розвиток припав на 
повоєнний період. З початком буд-ва 
винзаводу (1960-1), кількість будівель 
зросла до 284. Відкрили восьмирічну 
школу. В 1980-х стали до ладу кілька 
багатоквартирних будинків. Згодом 
постала нова будівля Таїровської 
школи. 04.04.1994 зареєстровано гро- 
маду Свято-Покровської церкви. На 
землях селради відомо кілька курга- 
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нів, розташованих на схід і північний 
схід від селища. У самому селищі, в 
районі БК, під час будівельних робіт 
виявлено поселення пізньої бронзи та 
ГУ ст. до н.е. Розкопки провадив М.Ф. 
Болтенко у 1927 1 1946. 
ТАТРОВСЬКА ШКОЛА - загаль- 
ноосвітній навч. заклад І-ПІ ст. з ден- 

ним і вечірнім навчанням. Відкрита 
1935 року як філія початкової Бурла- 
чобал. школи в будівлі, де мешкала 
вчителька (на той час Засл. вчитель 
УРСР Н.О.Гернет). Було 4 класи, най- 
більший мав 138 учнів. Навчання дво- 
змінне. дирекція ін-ту (див. Таїрова 
інститут) подбала про дворазове хар- 
чування дітей. Невдовзі робота шко- 
ли припинилась, оскільки новий кон- 
тингент дітей ще не доріс до школи, а 
старші пішли вчитися до Люстдорфа, 
де для них улаштували гуртожиток з 
вихователем. Із 1945 школа відновила 

роботу в 2 кімнатах приміщення ін-ту, 
мала власну дослідну ділянку. ОВОЧІ 
й виноград, що їх вирощували діти, 
йшли їм на сніданки. Згодом школа 
стала 7-річною, запосіла 2-поверхову 
будівлю колишнього гуртожитку. 
Перший випуск - у 1949. З 1961 - ста- 
ла 8-річною (113 учнів 1 12 вчителів); 
мала їдальню й інтернат, де жили діти 
з Сухого Лимана, Бурлачої Балки та 
х. Дайберга (Мізикевича). З 1977 - 
середня загальноосвітня. З 1983 за- 
ймала 2-поверхове приміщення ко- 
лишньої станції В.Є. Таїрова. З 1975 

почалось буд-во типового приміщен- 
ня (на 460 місць). Закінчилось 2001. 
Сьогодні -- 406 учнів 1 40 педагогів. 16 

вчителів мають вищу кваліфікаційну 
категорію, в т.ч. З - звання «Старш. 
вчитель», 3 - «Вчитель-методист». Це 
В.І. Каплун, вчитель географії А.М. 
Дем'яненко, вчитель фізкультури 
М.М. Генчевський (переможець обл. 
та лауреат всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року-2004»). А.В. Загоро- 

днюк - вчитель історії 1 труд. навчан- 
ня, переможець обласного та лауреат 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року - 2010». Директори: Н.С. Шкода 
(на 1945), П.А. Горанчук (1960-1963), 
П.А. Пономаренко (до 1969), Т.Є. 
Коробкова (до 1973), П.Г. Конуп (до 
1979), В.І. Каплун (з 1979). 
ТАТАРКА -- невеличка річка (бал- 
ка), що впадає у Сухий лиман. Назва 
пов'язана з ногайськими або крим- 
ськими татарами, які кочували тут у 
ХУП-ХУП ст. У ХІХ ст. А.О. Скаль- 
ковський вказав, що «назви цих уро- 
чищ походять від останнього наїзду 
татар, уламків Великої орди». Такої 
самої думки був фінський юрист 1 іс- 
торик В.Г.Лагус (1786-1859). Він за- 
значив: «джерело Татарка 1 одноймен- 
не село нагадують про попереднє по- 
селення татар у цій місцині». Місце- 
вість біля річки славилася криницями 
з доброю водою. 
ТАТАРКА - суч. село Прилиман- 
ське з кінця ХМПІ ст. по 1946 (фактич- 
но до 1950). Назву перебрало від бал- 
ки Татарської, якою текла р. Татарка. 
Спочатку тут було два хутори - Данила 
Баркила 1 Карпа Чаплинського, уперше 
згадувані 1793-1794. На той час мали 5 
дворів та 11 осіб. Власниками земель- 
них наділів із 1795 тут стали козаки- 
чорноморці: Опанас Запорожченко, 
Онуфрій Подільський, Юхим Шели- 
пенко, Семен Білий, Ілля Брижатий, 
Іван Білий, Касіян Бутенко. У 1802 
Татарка вже значилася як слобода, по- 
тім село (карти 18, 23, 24, 256, 26, 30в, 
35 та ін.). На 1809: 63 особи, в тому 
числі 56 міщан, 6 відставних офіцерів, 
купець (див. Прилиманське). 
Аргатюк С.С. Татарка-Прилиманське: 
Нарис з історії села та навколишньх зе- 
мель. - Одеса, 2006. 

ТАТАРКИ СВЯТО-УСПІНСЬКА 
ЦЕРКВА. Збудована 1316-1817. 

Частину коштів зібрали міщани, час- 
тина надійшла з прибутку від оренда- 
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ря корчми (діяла з 1813). Перший свя- 
щеник - Самуїл Жибченко (з дворян), 
дяк Олександр Погорецький, пономар 
Гван Майдаченко. Парафіяни: міщани, 
відставні офщери, що мешкали в селі 
та навколишніх хуторах, - 412 осіб 
(113 чол. 1 299 жін.); на 1849 - 707 
осіб (966 дворів); на 1360 - 139 дворів 
(556 чол. 1560 жін.) 14 хутори дворян 
(18 чол. 1 16 жін.). У 1839 М. Надєж- 
дін записав: «На 12-й версті від міста 
МОдеси| - церква досить гарної архі- 
тектури». У 1843 Ю. Крашевський 
занотував: «Ліворуч, поблизу |доро- 
ги| можна побачити частину Сухого 
лиману, церкву в Татарці, дерева». 
Згодом у церкві правили: о.Антоній 
Воєвський (1322-1854), дяк Петро 

Кульнєв, пономар Іван Цирулевич; 
дяк Феофан Солтановський (згада- 
ний 1854); о.Василь Закревський 
(1857-1860), о.Самсон Іванов (згаду- 
ється 1861); о.Віктор Тимошенко (у 
1873), о. Михайло Новиков (1379), 
о.Олександр Новицький (1888, пса- 
ломщик Роман Кадетов), о.А.Д. Юш- 

кевич (1896, псаломщик В.С. Коса- 
рєв), о.Олексій Жадрицький (1902), 
о.Іван Димов (1904). У 1906 церкву 
пограбовано. Збитки сягнули 1000 
руб. (зникли 2 срібні чаші, дві дарох- 
ранильниці, три хрести, мироносиця, 
100 руб. з карнавки). 25.09.1918 тут 
відбулась літургія на честь прибуття 
до Татарки чудотворної ікони Кас- 
перівської Божої Матері. Під час го- 
лоду 1921-1922 з церкви вилучили 

срібні оклади з ікон 1 культові пред- 
мети вагою 10 фунтів (4,5 кг), а 1932 
здали на брухт дзвони. Закрита 1933. 
Зруйнована під час війни. Розібрана у 
1950-х. На її місці постав БК. На сьо- 
годні нова церква - біля кладовища, в 
центрі села Прилиманське. Релігій- 
ну громаду Успінської церкви зареє- 
стровано 21.09.1999. Відтоді парафі- 
янами опікуються о.Тимофій Пелех, 
згодом о.Олексій Невідомський, а з 

12.07.2008 - о. Сергій Грабовський. 
ТАТАРКИ ШКОЛА. Перша цер- 
ковно-парафіяльна (1-річна) школа 
відкрита 1838 в домі священика. 1850 
в найманому будинку відкрили одно- 
класне училище (початкова школа з 
3-річним навчанням). У 1867 на про- 
хання міщан Татарки Одес. міська 
дума виділила місце під буд-во школи 

(там де тепер шкільн. корпус молод- 
ших класів). Наступного року зросла 
2-поверхова кам'яниця (простояла до 
1971). Школа мала дві великі класні 
кімнати на другому поверху, вчитель 
1 помічниця мешкали на першому. 
На 1365: 45 учнів. У ХІХ ст. в шко- 
лі працювали священики Антоній 
Воєвський, С.І.Зінов'їв (на 1866), 
М.А. Новиков (на 1831), А.Д. Юшке- 
вич (на 1896); вчителі О.А. Алексєєв 
(на 1854; див. Алексєєва А.О.), В.А. 
Гуленко (на 1566), В.М. Філонов (на 
1881), А.В. Парокінний. Опікував- 
ся школою Г.В. Добровольський (на 
1833), завликолою А.В. Соханський 

з Й 
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1 Є.В. Соханська (на 1386). Учнів: 78 
(53 хлопчиків 1 25 дівчаток). На утри- 
мання школи одеська міська Дума 
виділила 1638 руб. (див. Прилиман- 
ська школа). 
ТАУШАНОВ Ігор Христофоро- 
вич (нар. 31.03.1939, Веселий Кут 

Великомих. 
р-ну (Одес. 
обл.)  -  вій- 
ськовий, ген.- 

майор, гро- 
мадський діяч. 

Мешканець 
Молодіжно- 
го. У 1962 за- 

Мі кінчив Вище 
командне учи- 

лище, в 1971 - розвідувальний ф-т 
Академії ім. Фрунзе. Служив нач. 
розвідки дивізії в Єревані (Вірменія), 
Кутаїсі (Грузія). У 1980 закінчив Ака- 
демію генштабу. Заст. нач. розвідки 
Білор. ВО (1930-1982), нач. розвідки 
Среднеаз. ВО (1982-1984), нач. на- 
прямку ГРУ (1984-1985), нач. роз- 
відки Прибалт. ВО (1985-1986), нач. 
розвідки Центральної групи військ 
у Чехословаччині (1936-1990), заст. 
ком. ОДВО (1991). З 1994 - секр. Ові- 
діоп. РК КПУ, депутат Одес. облради 
1994-1998), з 2001 - голова обласної 
Спілки радянських офіцерів. Депу- 
тат Овід. райради (2006-2010), голо- 
ва депут. комісії з питань законності 
та правопорядку. Нагородж. ордена- 
ми Червоної зірки (1978) Червоного 
прапора (1934, 1985), За заслуги пе- 
ред Батьківщиною (1990), численни- 
ми медалями. 
ТЕЛЕШОВА Олена Олексіївна 
(нар. 06.11.1954, Петродолинське) - ви- 
кладач, краєзнавець. Закінчила Одес. 
ун-т ім.Мечникова (1977). Працює 
в Петродолинській ЗОШ вчителем 
трудового навчання, історії, географії 
(з 1977). Створила шкільний краєз- 

навчий музей 1 
кращий в р-ні 
кабінет |  про- 
форієнтації 
(1980-1993). 
Досліджувала 
історію рідно- 
го села, голо- 
доморів 1932- 
1933, 1946- 
1947, ї вихо- 

ванці виборювали призові місця на 
учнівських конференціях. Була секр. 
комітету ЛКСМУ р-пу «Петродолин- 
ський» (1973-1975), головою проф- 
спілки школи (1995-2002), членом ре- 
візійної комісії. Нагородж. почесними 
грамотами. 
ТЕЛЬПІС (Конарьова) Олек- 

сандра Дми- 
трівна (нар. 
24.03.1955, 
Арциз Одес. 
обл.) - журна- 
ліст, громад. 
діяч, поетеса. 

Закінчила  фі- 
» лол. ф-т Ти- 

расп. пед. ін-ту 
ім.Шевченка (1982). Працювала в 
редакціях газет «Ленинская искра» 
(Арциз, 1982-1985) 1 «Наддністр. 
правда» (з 2004 - редактор). Випус- 
тила зб. віршів «В ожиданимй весньг» 
(2005), співавтор пісенних творів на 
музику В. Лича, Н. Комякової та ін. 
Член спілки журналістів СРСР (19388, 

НСЖУ - 1991), співзасновник, голова 

правління громад. орган. «Асоціація 
редакторів Одещини» (2008), депутат 
Овід. селради (з 1998). Нагороджена 
Золотою медаллю укр. журналістики 
(2009), відзнакою «Журналістська гід- 
ність» (2008), медалями, грамотами. 
ТЕР-МІНАСОВ Михайло Ми- 
хайлович (нар. 26.07.1949, Будьо- 
нівськ Ставр. краю) - підприємець, 

но з з 



раціоналіза- 

тор. Закінчив 
Одес. технол. 
ін-т харчової 
пром-ті їм. 
Ломоносова 
(1971). Працю- 
вав гол. інж. 
Будьонів- 
ського  м'ясо- 

комбінату (1971-1973); інженером- 
механіком, заст. нач. докового цеху 
Іллічівського судноремонтного заводу 
(1973-1950). Автор 12 реалізованих 
винаходів, 126 раціоналізаторських 
пропозицій у галузі судноремонту, 
має звання «Кращий раціоналізатор 
України» (1978). Гол. інженер (19831- 
1989), дир. (1989-2000) комбінату 
громад. харчування Одес. обл. упр. 
«Общепит». Очолив СТОВ «Маяк» 
(колишній к-п ім.ХХІ з'їзду КПРС), 
провадив розпаювання землі 1 майна, 
зберіг соціальну сферу, рекреаційну 
територію (2000-2003). Президент 
групи підп-в АТЗТ «Комбінат» (з 
2003), засновник кількох комерцій- 
них структур. Нагородж. золотими 
медалями ВДНГ СРСР (1979, 1982), 
автівкою «Москвич», лауреат премії 
ВЛКСМ за розробки в галузі науки і 
техніки (1979). 2 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО  ОБСЛУГО- 
ВУВАННЯ - бюджетна устано- 
ва, створена 03.1990 при виконкомі 
Овід. райради для соціальної допо- 
моги пенсіонерам та самотнім не- 
працездатним громадянам на дому. 
Спочатку дбали про це З працівни- 
ків - обслуговували 36 пенсіонерів. 
На 2010: 72 працівники (в усіх насе- 
лених пунктах р-ну) - 1200 осіб об- 
слуговуваних. Перший дир. центру - 
ветеран ВВВ І.П. Тимохов (1990- 
1995). У 1995-2002 центром керував 
М.О. Сєїн, з 2002 - Л.В. Квачова. У 

центрі 2 відділи: соціальної допомо- 
ги та організації надавання грошової 
і натуральної допомоги. Планується 
відкрити стаціонарний відділ для 
постійного або тимчасового перебу- 
вання там знедолених людей. Кращі 
працівники центру: М.О. Барабой, 
О.А. Дугинова, Т.С.Кучерява, В.Я. 
Чоботарська (Овідіополь), В.І. Лу- 
цик (Великодолинське), В.А. Унтілу, 
Г.Л. Чебан (Мар'янівка), О.Ф. Пуч- 
кова (Миколаївка), Л.В. Лісковецька, 
В.О. Шляхтіна (Калаглія), Т.В. Лін- 
кар (Дальник), І.В. Кучерявенко, Г.І. 
Михайляк (Барабой), О.М. Глушенко 
(Петродолинське). 
ТЕРНОВИИ (Терноватка, Терно- 
ва, Інгістова) - хутір. Заснований у 
першій пол. ХІХ ст. на територія суч. 
Кароліно-Бугаз. школи-інтернату. 
До 1920 належав родині Інгістових. 
У 1892 на х.Терновий (Медзихов- 
ського, див. Інгістова К.М.) було 
360 дес. землі (330 дес. орної, з яких 
150 оддавали в оренду десятинникам 
і 30 дес. присадибної). Було також 
дворянське госп-во (1 особа чолові- 

чої статі та б робітників, привезених 
з їн. губерній). Стояв будинок, було 
5» землянок, 2 свинарники, 2 сараї, а 

з худоби: 4 коней, 4 волів, 3 корови, 

теля та 2 свині. 09.10.1920 тут ство- 
рили комуну «Новий шлях». Згідно з 



актом від 30.11. того року, останній 
власник С. Інгістов мав 75 дес. землі, 

що їх радянська влада передала селя- 

нам. На плані «Бьвшего нетрудового 
хозяйства Святослава Ингистова при 
хуторе Каролино-Бугаз» показано 4 
будинки (1-4) 14 землянки (5-38), біль- 
шість із них потребувала ремонту. З 
1921 один будинок зайняли під хату- 
читальню, другий - під ідальню для 

голодних дітей (від американської 
місії «АРА»); в землянках оселилися 
Микита Анисимов 1 Олександр Фос. 
У списках розкуркулених 1923 - іме- 
на мешканців хутора О.Ф. Прокопен- 
ка (63 р., 2 будівлі і 7 дес. землі), П.Г. 
Прокопенка (55 р., 2 будинки, 1,5 дес. 
винограду 1 2,5 дес землі), П.С. Куза- 
коня (62 р., 2 будівлі і 4 дес. землі). 
На 1924 хутір відійшов під «Дім юна- 
цтва» (дир. М.О. Шведюк), За часів 
НЕПу тут була агрошкола «Тернова 
балка». 1933 за нею закріпили 815 
га землі, наступного дали нову на- 
зву: ім.ХУП-річчя МЮДУу (Міжнар. 
юнацького руху) й перевели до Одес. 
садово-виноградного тресту. Перед 
ВВВ тут був радгосп, який припинив 
своє існування на поч. 1950-х (карти 
29-29а, 306, 31, 326). 
ТИМАНОВСЬКИЙ Микола 

зазщо Степанович 
(1889 - 18.12. 
1919, Ростов- 

на-Дону) - вій- 
ськовий,  ген.- 

майор.  Учас- 
ник російсько- 
японської 
(1904-1905), 
Першої світо- 
вої (1914-1913) 
і громадянської 

(1918-1920) воєн. Активний учасник 
Білого руху на півдні України, у До- 
бровольчій армії з грудня 1917, ком. 
роти офіц. б-ну (полк. 1917). Учасник 

1 Кубанського («Льодового») походу; 
з 12.02.1918 - помічник ком. Зведе- 
ного офіцерського полку, нач. штабу 
1 окр. піхот. бригади, з травня 1918 
- ком. | Офіщ. (Марковського) полку; 
з 12.11.1913 ген.-майор, ком. І брига- 
ди | ПД. 17.12.1918 прибув до Одеси 
на пароплаві «Саратов» 1 з 31.01.1919 
призначений нач. Окр. бригади Добро- 
вольчої армії (з 27.02. - окр. Одес. стр. 
бригада, сформована з колишнього 3 
окр. гетьман. корпусу: 5 і 6 кадр. ПД 
і Волинський кадр. полк). 20.03.1919 
французький ген. д'Ансельм відмовив 
йому в евакуації морем, тому бригада 
(3,5 тис.багнетів, 1,5 тис. шабель, 26 

гармат і 6 панцерників) 02.04. вируши- 
ла з Одеси на правий берег Дністра. 
При Бугазі, на вимогу французько- 
го ген. Вертело частково роззброєна 
румунами. Її перевезено до Тульчі, а 
потім морем до Новоросійська. Після 
цього займав посади ком. 7 ПД До- 

бровольчої армії (з 18.05.1919), І ПД 
(з 01.06.1919), Марковської дивізії (з 
10.11.1919). ген.-лейт. Помер від тифу 
в Ростові-на-Дону, похований у Єкате- 
рининському кафедр. соборі в Катери- 
нодарі (Краснодар). 
ТИРАСПОЛЬСЬКИЙ ПОВІТ - 
адміністративно-територіальна одини- 
ця Рос. імперії з центром у Тирасполі. 
Створений 1795 в складі Вознесен. гу- 
бернії (карта 12). З 1797 - у складі Но- 
ворос., а з 08.10.1802 - Миколаїв. гу- 
берній. Після перейменування остан- 
ньої на Херсон. губернію 15.05.1303 
- У Її складі (фактично з 1806). Тоді до 
повіту входили населені пункти нашо- 

го краю (державні й поміщицькі по- 
селення, німецькі кол.), а також міста 
Овідіополь ії Одеса. Протягом 1827- 
1828 із Тирасп. виділили Одес. повіт, 
до якого відійшла територія сучасного 
Овід. р-ну й Одеса з градоначальством. 
Тирасп. повіт, як 1 Одес., проіснував до 
1920, потім увійшов до Одес. губернії. 
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ТИРКОВ Олександр Якович 
(29.08.1913, 
Овідіополь  - 
22.09.1972, там 

само) - вироб- 
ничник. 1929 
закінчив 7 кла- 
сів Овід. СШ. 
Трудовий шлях 
розпочав слю- 
сарем Овід. 
винзаводу 

(1929-1932). З 1932 по 1934 - учень 
Одес. школи юнг, матрос І кл. Одес. 
пароплавства. У 1935 призваний до 
ВМФ. Служив боцманом на підвод- 
них човнах Тихоокеанського флоту 
до 1944. Закінчивши спеціальні кур- 
си (1945), став ком. загону торпедних 
катерів. Капітан-лейтенант. Демобілі- 
зувавшись, повернувся додому (1956) 
ії став секр. парторганізації к-пу 
ім.Дзержинського. Доклав значних 
зусиль до розв'язання житлової про- 
блеми українців-переселенців - для 
них закладено вул.Пушкінську. Депу- 
тат Овід. селради кількох скликань, 
голова Овід. селради (1959-1962). З 
його ініціативи відкрито обеліск ові- 
діопольцям, загиблим у роки війни 
(вул. Портова), висаджено горіхові 
алеї по вул. К.Маркса і Дзержинсько- 
го. Протягом 1962-1972 -- нач. складів 
цивільної оборони. Нагородж. орде- 
нами Червоної зірки (1951) 1 Червоно- 
го прапора (1954), медалями «За пере- 
могу над Японією» (1946), «За бойові 
заслуги» (1947), медалями КНДР - за 
участь у війні в Кореї (1956), ювілей- 
ними ВВВ. 
ТИХАНКОВ Ілля Лук'янович 
(02.08.1897, Малий Шуган, Акташс. 
р-ну, Татарстан. - 03.04.1989, Овіді- 

ополь) - учасник трьох воєн, передо- 
вик виробництва. В роки громадян- 
ської війни був ком. роти на Східному 
фронті проти Колчака і Південному 

проти Вранге- 
ля (1919), після 
війни  працю- 
вав на вироб- 
ництві.  Учас- 
ник радянсько- 
фінської війни і 
ВВВ: 1943 діс- 
тав контузію. 
Працював в 
органах НКВС 

Одеси (1944-1948, старш. лейт.), нач. 
пожежної охорони Овід. р-ну (1948- 
1962). Після виходу на пенсію обіймав 
різні посади в Овід. «Міжколгосп- 
буді». Нагородж. орденами Червоної 
зірки (1967), Вітчизняної війни П ст- 
ня (1985), медалями «За перемогу над 
Німеччиною» (1946), «За бездоганну 
службу в МВС СРСР» НП 1 І ст-ню. 
(1958, 1961), «За доблесну працю», 

«Ветеран праці» (1977), ювілейними 
медалями, почесними грамотами. 
ТТРА (Тугаз) - давньогрецьке авто- 
номне місто-поліс на території суч. 
Білгорода-Дністровського. Заснова- 
не в УМІ ст. до н.е. вихідцями з грець- 
кого міста Мілет. Із другої пол. ГМ ст. 
до н.е. карбувало власні золоті, срібні 
і мідні монети. Досягло значного роз- 
квіту завдяки розвиткові рільництва, 
рибальства, ремесел, промислів. Про- 
вадило торгівлю з навколишніми пле- 
менами й античними містами Греції 

та Причорномор'я. В середині І ст. 
до н.е. підлягало фракійському цареві 
Беребісті, а потім увійшло до складу 
провінції Мезія за рим. імператора 
Октавіана Августа (63 до. н.е. - 14 р. 
н.е.) 1 було в складі Римської імперії до 
другої половини ПІ ст. н.е. Захопленеї 
розгромлене племінним союзом готів, 
а остаточно знищене гунами в 376. На 
місці античної Тіри з середини ХХ ст. 
тривають археологічні розкопки. 
ТТРАС (Тугаз) - давньогрецька на- 
зва р. Дністер. Таку саму назву мало 
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грецьке місто Тіра, розташоване на 
правому березі. 
ТІТОМИР Георгій Олексійович 

(нар. 01.06.1934, 
Овідіополь) -- 
організатор 
виробництва. 
Закінчив Овід. 
СШ (1954) У 
1954-1957 слу- 
жив у РА. Тру- 
дову діяльність 
розпочав у 1957 
електромеха- 

ніком Овід. відділку зв'язку. Працю- 
вав заст. нач., а з 1966 по 1986 - нач. 

Овід. відділку зв'язку. 1961 заочно 
закінчив Одес. тех-м електрозв'язку. 
Працював до 2007 і після виходу на 
пенсію (1994). Загальний стаж його 
роботи в цій установі становить 50 
років. За цей період встановлено АТС 

у всіх населених пунктах, прокладено 
кабельні телефонні лінії між райцен- 
тром і селами, радіофіковано цілий 
район. В Овідіополі став до ладу ву- 
зол зв'язку (1973), розширилась АТС 
(з 500 до 2000 номерів). Нагородж. 
медаллю «Ветеран праці» (1934), 
грамотами районного та обл. лінійно- 
транспортного вузлів. 
ТІТОМИР Михайло Андрійович 

(1909, | Овіді- 
ополь - 1975, 

| там в само) -- 
юрист. На- 
родився в се- 
лянській сім'ї. 
Закінчив Овід. 

школу. Трудову 
діяльність  по- 

5 чав ремонтни- 
ком на стан. Акаржа (1928-1930). У 
1930-1932 - робітник заводу ім.Марті 
(Одеса). У 1932-1933 - служба в 
РСЧА. 1933-1936 -навчання на ро- 
бітфаку Одес. ін-ту інженерів зв'язку. 

За путівкою райкому комсомолу ске- 
рований на навчання до Одес. юрид. 
школи, яку закінчив у 1938. 1938- 
1941 - народний суддя в Маріуполі, 
член обл. суду Сталін. (Донецьк. ) обл. 
В червні 1941 мобілізований на служ- 
бу в систему трибуналів військ НКВС, 
де прослужив до 1960. Останні 10 ро- 
ків був головою обл. військових три- 
буналів військ МВС. Підполковник 
юстиції. Після демобілізації працю- 
вав у юрид. консультації в Овідіополі 
(1960-1962), був юристконсультантом 
Овід.  «Міжколгоспбуду»  (1962- 
1972). Нагородж. орденом Червоної 
зірки (1955), медалями «За оборону 
Кавказу» (1944), «За перемогу над НІ- 
меччиною» (1945), «За бойові заслу- 
ги» (1951), «За бездоганну службу» 
І-го ст-ню, ювілейними ВВВ 1 РА. 

«ТОВАРИСТВО РОЗВИТКУ» - 
доброчинний фонд, заснований 1993 
в Одесі Німецьким Товариством 
технічного співробітництва (СТ. - 
Пеціяспе Сезейясбай Тиг Тесппі5сПе 
/азапатепагреїї), що є доброчин- 
ною організацією Федерального 
Уряду ФРН. Діє у відповідності до 
«Україно-німецької Урядової угоди 
про співробітництво у справах осіб 
німецького походження». У квітні 
1994 Одес. РДА 1 виконком Овід. рай- 
ради (В.І. Дуков) підписали з Фон- 
дом (Й.М. Шадек) протоколи намірів 
про співробітництво, згідно з якими 
в районі виділено земельні ділянки 
під будівництво поселень для німців- 

переселенців з колишніх республік 
СРСР. Результатом цих домовленос- 
тей стали 2 мікрорайони з потрібною 
інфраструктурою на 50 та 40 будин- 
ків (садиб) у селах Доброолексан- 
дрівка та Новоградківка, на кошти 
німецького уряду та за участю фон- 
ду придбано 2 квартири і 2 будинки 
в Петродолинському, Овідіополі й 
Новоградківці, створено промзону, 
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споруджено 5 ангарів з інфраструк- 
турою для роботи малих приватних 
під-в у Петродолинському. Це житло 
та промислові об'єкти стали власніс- 
тю німців-переселенців. А поза тим, 
фонд підтримує роботи, спрямовані 
на, ефективне створення та функці- 
онування німецьких культурних цен- 
трів, що мають на меті відродження 
та збереження німецької мови, зви- 
чаїв, культури й самобутності німців 
у селах Німецької балки (долини 
р.Барабой). З 2001 Фонд сприяє під- 
вищенню рівня медичного обслуго- 
вування жителів цих сіл 1 підтримує 
соціальні проекти: відпочинок та 
лікування осіб похилого віку, оздо- 
ровлення інвалідів, організація оздо- 
ровчих дитячих таборів з вивченням 
німецької мови, допомога в ремонті 
будинків, проведенні культурних за- 
ходів, оплата навчання дітей-німців у 

вузах Одеси тощо. 
ТОВАРИСТВО СПІЛЬНОГО 
ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ) - 
одна з форм радянської колективі- 
зації с.-г. ТСОЗи організувалися на 
добровільних засадах. У них землю 
обробляли гуртом, але залишали в 
приватній власності реманент (хоч, 
спільно ним користувалися), хату, 
присадибну ділянку Й худобу. Ді- 
яли на підставі статуту 1924, що та- 

кож передбачав розподіл прибутків 
між членами ТСОЗів відповідно до 
кількості переданої землі, вкладеної 
праці та засобів виробництва, інколи 
з огляду на кількість членів родини. 
Частину прибутку відкладали на при- 
дбання реманенту. Хоч уряд заохочу- 
вав до організації таких товариств і 
підтримував їх фінансово, в 1923- 
1924 вони становили 2,590, у 1925- 

1926 -- 43,39, у 1923 - 73,890 всіх кол- 

госпів УРСР, але охоплювали тільки 

1,305 сільських госп-в. У 1929 на те- 

риторії суч. Овід. р-ну працювало 5 

артілей і понад 10 ТСОЗів: «Грім», 
«Єднання», «З березня», «І Травня» 
(Грослібенталь), «Жовтнева рево- 
люція», «Марат», ім.Шевченка (Ові- 
діополь), ім.25 Жовтня, «Прогрес», 
ім.Шмідта, «Воля», «Новий шлях» 

(Калаглія і Коса Велика); «Бара- 
бой», «Хуторянки», «Барабойський 
селянин» (Барабой); «Дальницький 
куток», «Нове селище», «Українець», 

«Червона праця» (Дальник), «Чер- 
вона зоря» (Грибівка), «Червоний 
хлібороб» (Санжійка), «Червоний 
шквал»  (Бугове), «Незаможник», 

«Іскра», «1 Травня» (Роксолани) та 
ін. На початку 1930 більшість ТСО- 
Зів увійшли до колгоспів. 
ТОКАРЄВ Петро Лукич 

(29.07.1913, 
Новочервоне 
Нижньодуван. 
реону Вороши- 
ловгр. обл. - 
23.01.1973, 
Овідіополь) - 
організатор 
виробництва. 
Закінчив 
7-річну школу 

й кооперативний тех-м. Технолог, 
дир. молзаводу в Сватовому Воро- 
шиловгр. обл., звідки призваний до 
РСЧА у 1941. Учасник ВВВ, піхоти- 
нець, тричі поранений, двічі конту- 

жений. Капітан запасу. Навесні 1944 
призначений на посаду військкома 
Овід. рай-ну, згодом був нач. 2 від- 
ділу того ж таки військкомату. 1946- 
19438 - дир. Бараб. будинку інвалідів 
(див. Барабойський психоневроло- 
гічний будинок-інтернат), у 1948- 
1968 -- дир. райзаготконтори. Під 
його керівництвом збудовані склади 
й адмінприміщення, почали працю- 
вати засолювальний цех і бійня. У 
1968-1973 - дир. райпобуткомбінату. 
Нагородж. орденом Вітчизняної ві- 
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йни І ст-ня, медалями «За оборону 
Ленінграда» (1942), «За доблесну 
працю до 100-річчя Леніна», ювілей- 
ними ВВВ 1 РА. 
ТОКАРЄВА  (Медвєдєва) Віра 

Федорівна 
(нар. 30.09.1922, 
Овідіополь) - 
працівник тор- 
ГІВЛІ. Закін- 
чила 8 класів 
Одес. школи, у 
1933 вступила 
до Одес. тех- 
му харчової 

; промисловості, 
але розпочалася ВВВ. З окупованої 
Одеси вибралася, тяжко захворівши, 
до Овідіополя. Одужавши, в групі під- 

пільників відповідала за розмноження 

листівок. У 1944-1946 - зав. відділом 
обліку Овід. РК ЛКСМУ, потім касир 
Овід. ощадбанку, працівник райзагот- 

контори. У 1961-1992 -- продавець, 
зав. відділом, зав. магазином Овід. 

райСТ. Нагородж. медалями «За пе- 
ремогу над Німеччиною» (1946), «За 
доблесну працю. До 100-річчя Лені- 
на» (1970), «Ветеран праці» (1982), 
ювілейними ВВВ, грамотами прав- 
лінь районного та обласного спожив- 
чих товариств. 
ТОМАШКІВ (Томашівка) - хутір, 
якого тепер нема. Містився на березі 
Чорного моря з др. пол. ХІХ ст. Най- 
імовірніше названий за прізвищем 
власника польського походження То- 
машевського. Лежав у межах колиш- 
ньої Арнаутської дачі (див. Дачі зем- 

ські) на північний схід від Санжійки. 
На 1896: 2 двори (16 мешканців). У 
1929 - 4 двори. Існував до 1940-х як 
х. Томашівка (карти 26, 326). 
ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ - імен- 
на продукція підприємств Овід. р-ну. 
Виноробна: «Грослібенталь» (АТЗТ 
«Вікторія»), | «Таїровські вина», 

«Одеський степ» (НВП «Нива»), «Ак- 
вавінтекс» (ТОВ СП «Аквавінтекс»), 
«Овідіополь» (ТОВ АП «Овідіополь- 

вино»), «Вина Гулієва». Ковбасні ви- 
роби: «Лібра» (ТОВ «Лібра»), «Злата» 
(ТОВ «Поіск-Злата»), «Ові-кол» (ТОВ 
«Ові-кол»). Плодоовочева продукція: 
«Петродолинське» (СТОВ «Агрофір- 
ма «Петродолинське»), «Синьйор По- 
мідор» (ВАТ «Завод «Іллічівський»), 
«С бабушкиной грядки» (ВАТ «Агро- 
фірма «Еврика»), «Магік» (ПІ «Сер- 
ВІГ»), «Найдіс» («Арго-ЛТД»), «Папа 
Карло» (ТОВ НВП «Сан-про»). Інша 
продукція - «Аккаржа» (ТОВ «Ак- 
каржа 1»), «Софія» (СП «Протос»), 
«Хуторянка (ТОВ «МММУ»), «Чоха» 
(ПІ «Чоха»). 
ТРАМБАЧ Юрій Макарович (нар. 

19.05.1948, 
Шамкір, Азер- 
байджан) - 
спортсмен, тре- 
нер. Закінчив 
Бакинський 
ін-т | фізкуль- 
тури ім.Кітрова 
(1977).  Спор- 
тивну кар'єру 
розпочав у ду- 

блерському складі ФК «Нафтовик» 
(1966, Баку). У 1967 грав за «Дина- 
мо» (Кіровабад), що виступав у І лізі 
чемпіонату СРСР 1 того року ввійшов 
до вищої ліги СРСР. З 1972 - на тре- 
нерській роботі: у ДЮСШ, а потім у 
ФК «Шамхір». Перебравшись до Ові- 
діополя обіймав посаду дир. ДЮСНІ 
Мо2 (з 19983). Школа займала П й ПІ 
місця в огляді-конкурсі на кращу ор- 
ганізацію  фізкультурно-масової та 
спортивної роботи в обл. (2008, 2006, 
2009). Нагородж. дипломами федера- 
цій футболу Азербайджана, України 
та почесними грамотами. 
ТРАНСНІСТРІЯ (Задністров'я) -- 
зона румунської окупації в Півден- 
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ній Україні (1941-1944). Постала 
19.08.1941 за декретом Хо| румун- 
ського диктатора 1 маршала Іона Ан- 
тонеску про встановлення на окупо- 
ваній території румунської адміні- 
страції з резиденцією в Тирасполі (у 
жовтні центр перенесли до Одеси). 
Губернатором став його позашлюб- 
ний син, професор Георге Олексяну. 
Кордони області уточнено німецько- 

румунським договором від 30.08.1941 
(Бендери). Вони проходили на півдні 
берегом Чорного моря, на сході - по 
р. Півд. Буг, на заході - по р. Дністер, 
на півночі - по річках Лядова і Ров. 
Окупована область складалася з ІЗ 
жудеців (повітів-претур, або префек- 
тур), на чолі яких стояли префекти. 
В їхньому розпорядженні були всі 
служби, в тім числі жандармерія. За- 
ступником префекта був субпрефект, 

ИчНЖОц ; 
чі 

а 

далі йшли примар-претори, які очо- 
лювали так звані пласи. На них покла- 
дались, контроль за виконанням ука- 
зів, нагляд за трудовими громадами. 
Найнижчими в структурі керування 
були примари в кожному населеному 
пункті. Села нашого краю входили 
до 3 жудеців. Овідіопольського: Ові- 
діополь, Роксолани, Калаглея 3 хх. 
Коса Велика, Кароліно-Бугаз, Грибів- 
ка з хх. Крижанівка, Санжійка з хх. 
Томаківка, Бугове, Олександрівка, 
Барабой квартали І, П і ШІ, Дальник 
П; Францфельдського: Францфельд, 
Грослібенталь, Клейнлібенталь, Ма- 

рієнталь, Нейбург, Йозефсталь, Пе- 
терсталь, Адольфсталь (Ленінталь), 
Олександергільф,  х.  Юхимівка; 
Одеського: Татарка, Сухий Лиман, 
Бурлача Балка ії Люстдорф. 
ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ - 
оперативно-стратегічне об'єднання 
радянських військ у ВВВ. Створений 
на  Південно-західному напрямку 
20.03.1943 шляхом перейменування 
Південно-Західного фронту. До ньо- 
го входили І 1 8 гв. армії, 6, 12, 46 

армії і 17 повітряна армія. Під кінець 
ВВВ у складі фронту були 5 ударна, 
4 1 9 гв. армії, 26, 27, 28, 57 армії, 6 

гв. танкова армія, І, 2 1 4 Болгарські 
армії. Під час Одеської наступаль- 
ної операції в опер. підпорядкуванні 
фронту була Дунайська військова 
флотилія. Війська фронту визво- 
ляли Лівобережну Україну, брали 



участь у битві за Дніпро, у взаємодії 
з П Укр. фронтом утримували плац- 
дарм на його правому березі. Під час 
визволення Правобережної  Украї- 
ни у взаємодії з ГУ Укр. фронтом, 
провели  Нікопольсько-Криворізьку 
операцію та вийшли на р. Інгу- 
лець, а потім у березні-квітні 1944 
в ході Березнегувато-Снігурівської 
та Одеської операцій, за участю 
ЧФ, визволили західну частину пів- 
дня України, в тому числі Одес. 
обл. До 1945 визволили значну час- 
тину Молдавської РСР, Болгарію, 
Югославію, Угорщину, Австрію. 
29.05.1945 фронт розформовано. Ко- 
мандувачі: ген. армії РЯ. Малинов- 
ський (10.1943 - 05.1944) і ген. армії 
Ф.І. Толбухін (до кінця війни). Нач. 
штабу: ген.лейт. Ф.К. Корженевич 
П0.1943 - 05.1944), ген.-лейт. С.С. 
Бірюзов (до 10.1944), ген.-лейт. С.П. 
Їванов (до кінця війни). 
ТРИСТА ШОСТА (306) НІ- 
МЕЦЬКА ПІХОТНА ДИВІЗІЯ -- 

військова оди- 
ниця Вермахту, 
сформована 
15.11.1940 | у 
УІ  військово- 
му окрузі. До 
04.1941  про- 
ходила  підго- 
товку і комп- 

- лектувалась, 
після чого її 
перекинуто до 
Бельгії у під- 
порядкування 

15 армії, а 12.1942 - на підкріплення 
армійської групи ген.-полк. К.А. Хол- 
лідта, що діяла на південній дільниці 

Східного фронту. Входила до 17 арм. 
корпусу. Після Сталінградської битви 
306 ПД (гренадерські піхотні полки 
579, 580 1 581 ) відступала у складі 
30 арм. корп. 6 армії. Від Нікополя 

Ген.-лейт. 

К. Ерік-Келлер 

через Вознесенськ дивізія дісталась 
Великого  Дальника (тепер Біляїв. 
р-н). Під Одесою (квітень 1944) мала 
тільки два гренадерські ШІ (579; 580) 
та окр. групу 328 ПП з приданим їй 
306 артполком та окремі б-ни. В той 
час із заходу до міста проривали- 
ся кавалеристи кінно-механіз. група 
ген. І.О. Плієва, а з північного за- 

ходу - частини 8 гв. армії ген.-полк. 
В.І. Чуйкова. Вирвавшись 09.04.1944 
із Великого Дальника, 306 ПД обі- 
йшла з півночі спорожнілий Грос- 
лібенталь 1 надвечір 10.04 стала до 
бою з кавалеристами 10 КД КМГ на 
східній околиці Олександергільфа. 
Після цього рушила на Овідіополь, 
перед тим очищений від румунів ра- 
дянськими бійцями. Під обстрілом 
артилерії німецькі солдати зайняли 
оборону і 12.04 на Отарику налаго- 
дили переправу до Аккермана. Вночі 
перекинули туди основні сили дивізії. 
На ранок 13.04 радянські винищувачі 
з повітря знищили на Дністр. лимані 
все, що плавало (плоти й човни). Того 
самого дня до Овідіополя зайшли ра- 
дянські частини. Їм вдалося захопити 
ешелон з набоями 1 заводським устат- 
куванням, а також 36 гармат, 10 тяга- 
чів 1200 автомобілів з вантажем. Далі 
306 ПД відійшла в район Тирасполя, 
а 15.04 - на переформування до Корк- 
маз. Під час Ясько-Кишинівської опе- 
рації билась на Шерпенському плац- 
дармі в Молдавії (20.08.1944), згодом 
була розбита в Румунії (31.09.1944). 
Після розпуску 09.10.1944 групи ар- 
мій «Південна Україна», 306 ПД офі- 
ційно була розформована 09.11.1944. 
З 12.01.1944 і до останніх днів нею 
ком. ген.ллейт. від кавалерії Карл 
Ерік-Келер (03.12.1895, Мангейм - 
08.12.1958, Райн); нач. штабу на 
1944 - майор Борман. 
ТРОФИМОВ Андрій Васильо- 
вич (1856, Грязнівка | Вологод- 
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ської губ. -- 
26.04.1926, 
Одеса) - рево- 
люціонер, біль- 
шовик. Партій- 
ний псевдонім 
«дід Трохим». 
Народивсь у сі- 
м'ї відставного 

солдата, який 

перебрався до 
Одеси 1 працю- 

вав вантажником у порту. По смерті 
батька (1864) й матері Андрія разом 
із двома братами віддали до сиротин- 
ця. З 1869 вчився на слюсаря в реміс- 
ничій майстерні, потім працював на 
заводі. Таємно відвідував засідання 
гуртка «Південно-російського союзу» 
(створений 1575). Під час російсько- 
турецької війни 1877-1873 служив 
слюсарем-ремонтником військової 
техніки в Очакові. Повернувшись 
1886 до Одеси, знову влаштувався на 
завод, а 1392 вступив до Одеського 
філіалу фірми «Петербурзький мета- 
лічний завод». За участь у таємному 
гуртку «Визволення праці», разом 
з іншими учасниками засуджений 
1883 на 5 місяців. З 1895 організо- 
вує таємні робітничі гуртки на Пере- 
сипу 1 Молдованці, ввійшов до ЦК 
«Південно-російського союзу» і спри- 
яв об'єднанню роздрібнених робіт- 
ничих груп в Одесі. Став учасником 
виступу на кораблі «Петербург» 1898, 
після чого, рятуючись від арешту, пе- 
реїхав на Далекий Схід і працював 
на будівництві Китайсько-Східної за- 
лізниці (рос. КВЖД). Навесні 1902 
знову в Одесі, створив соц.-дем гур- 
ток, до якого ввійшли М. Томас, І. 

Дубровін, А. Боркун; організував 
1-травневий страйк робітників Голо- 
вних залізничних майстерень: за це 
арештований 1 засланий до Вологди. 
Втік до Одеси. Під прізвищем Курц 

взяв участь у створенні Південного 
бюро ЦК РСДРП. У квітні 1905 знову 
арештований 1 висланий до Тираспо- 
ля. Влітку 1905 - учасник революцій- 
них подій в Одесі, очолював колону, 

що виряджала в останню путь тіло 
матроса Г.М. Вакуленчука з панцир- 
ника «Потьомкін». Разом з П. Старо- 
стіним організував профспілку хіміків 
(грудень 1905); у листопаді обраний 
депутатом до Рад робітничих депута- 
тів - Пересипської і загальноміської. 
У 1906-1907 проводить страйки на 
підприємствах міста. Новий арешт. 

Звільнившись, організував 1903 дру- 
карню, що випускала нелегальний 
листок «Робітник» на Слобідці. За- 
арештований улітку 1914 і висланий 
до Сибіру. Повернувся нелегально до 
Одеси восени 1915. В березні 1916 - у 
складі Ради робітничих і солдатських 

депутатів м. Одеси. Там його й про- 
звали «дід Трохим». З лютого 1917 
формує бойові дружини. У квітні ра- 
зом із М.І. Кангуном і М.Д. Томасом 
очолив один із загонів червоногвар- 
дійців; тоді ж таки став головою се- 

лянської секції в Раді, активно працю- 
вав на розподілі поміщицьких земель 

в Одес. повіті. На початку 1918 увій- 
шов із Г. Ачкановим, П. Лазарєвим і 
О. Кривошеєвим до штабу військово- 
революційного комітету більшовиків 
і провадив агітацію серед україні- 
зованих гайдамацьких куренів, а 14 
січня, під час виступу більшовиків в 
Одесі, очолюваний ним загін 16 січ- 

ня витіснив гайдамаків з юнкерського 
училища. Став депутатом міськради. 
За австро-німецької і денікінської 
окупацій переховувався у селах Оде- 
щини, в тому числі в Олександрів- 
ці, провадив підпільну роботу; член 
редколегії газети «Голос пролетарія»; 
створив за участі Б. Гумперта більшо- 
вицьку організацію моряків порту; за 
наказом І. Смирнова (М. Ласточкіна) 

-' 364 -- 



у кінці 1918 відкрив друкарню в ката- 
комбах; був арештований. Звільнився 
04.04.1919, під час повстання робіт- 
ників. Обраний членом міськкому |і 
делегатом губернського з'їзду. Вхо- 
див до фракції більшовиків одеського 
РСДРИ(С). Як комісар агітпотяга вліт- 
ку 1919 побував на станціях Розділь- 
на, Бірзула (Котовськ), Балта, Возне- 

сенськ та ін. Брав участь у придушен- 
ні протибільшовицького повстання 
1919. На початку 1920-х - член викон- 
кому Одеської міської ради і голова 
повітової селянської спілки; делегат 
Всеукраїнського з'їзду Рад, керував 
губ. секцією народної освіти (1921). 
Створював колективні господарства 
у приміських селах. Сприяв засну- 
ванню артілей «Прогрес» в Олексан- 
дрівці (1921) і «Винороб» на хуторі 
Біязі (1922), яка згодом стала р-пом 
ім.Трофимова. Похований у братській 
могилі на Куликовому полі (Одеса). 
Третьякевич Е., Гаврилкович Ф. Борец 
за народное дело Трофимов Андрей Ва- 
сильевич // Виноградарь. - 1985. - Мо4 
(30.04); 1985. - Хе5 (08.05). 
ТРОФИМОВА КСП - колективне 
с.-г. під-во. Попередня назва (до 2007) 
державне «Сільськогосподарське під- 

приємство ім. Трофимова». Спеціа- 
лізація: виробництво, переробка та 
реалізація продукції, елітного насін- 
ня, вирощування племінної худоби. З 
2003 госп-во очолює С.М. Галинський 
(з 1985 працював бригадиром садів- 

ничої  брига- 
ди, виконував 
обов'язки дир. 
Одес. птахофа- 
брики). Члени 
правління: В.П. 
Авер'янов, В.І. 
Варецький, Г.С. 
Гладчук, В.С. 
Гой, В.Ф. Дим- 

чогло, М.І. Ко- 

валенко, І.В. Ко- С.М. Галинський 

лосов, Л.П. Ла- 

заренко, В.В. 
Мироненко, ГР. 
Танурков, Н.П. 
Тимошенко, 

Д.А. Тишко, І.І. 

Унтілов, П.А. 

Цуркан, В.О. 
Черняєв, В.В. 
Ященко. Пере- 
довики вироб- 

ництва: В.М. Дзюба, М.І. Коваленко, 
В.П. Малашко, М.С. Мицу, Л.Г. Мо- 
жина, В.М. Нічкалюк, А.Л. Половин- 

кіна, В.В. Приймак, М.П. Тимошенко, 

ГА. Турська, І.І. Унтілов. 
ТРОФИМОВА  УЧГОСП. С.г 
під-во на території Молодіжн. сіль- 

ради. Виникло на землях колишньої 
«дачі» Одес. грецького піхотного ба- 
тальйону, центром якого була Арна- 
утівка (Олександрівка). Наприкінці 
1922, за сприяння А.В. Трофимова, 
на реквізованому хуторі П.І. Біязі 
створили артіль «Винороб». Її перши- 
ми членами стали І.Є. Ткаченко, В.В. 

Галак, Є.І. Чебаненко, С.Л. Марцин- 

кевич. У 1926 на базі артілі виникло 
виноробне госп-во ім. Трофимова 
(к-п їм. Діда Трофима), яке мало 50 га 
орної землі та 275 га виноградників 
(до 1928 підпорядковувалося винрад- 
госпові «Ульянівка» системи «Укрса- 
довинтрест»). Першим дир. став М.С. 
Портной. На початку 1930-х площа 
виноградників досягла 330 га. З 1929 

по 1952 агрономом працювала Є.Ф. 
Третьякевич. У 1936 збудовано винза- 
вод. У 1940 ВДНГ СРСР преміювала 
винрадгосп вантажівкою, а Ф.Т. Ля- 
шенко, Савескул 1 Клопотюк отрима- 
ли золоті і срібні медалі. Під час ВВВ 
будівлі р-пу і винзаводу були частково 
зруйновані, а обладнання вивезене до 
Румунії. Винкомбінат ім.Трофимова 
відновив роботу 25.04.1944. За рік 
уже були бригади: виноградарська, 
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польова, городня, виноробна й тва- 
ринницька, відновлена  тракторна 
бригада, створені бондарно-столярна 
та механічна майстерні. Бригадирами- 
виноградарями були Ф.І. Гриценюк, 
О.Л. Лукі, В.Г. Степанова, А.Д. Рибак. 
У 1950-1954 прибуток від виноград- 
ників (займали 1090с орних земель) 
становив більш як половину при- 
бутку господарства. У 1955 до р-пу 
їм. Трофимова приєднали р-п ім. 
Б.Хмельницького  (Малодолинське) 
та к-п їм. Хрущова (Олександрів- 
ка). Постановою Ради Міністрів від 
26.03. 1959 р-п ім. Трофимова Одес. 
раднаргоспу передано Одес.с.-г. ін-ту 
для організації Навчального госп-ва 
(створеного 04.04.1959). На початку 
1960-х воно мало 4798 га землі (3936 
га орної), в т.ч. 744 га садів 1 вино- 
градників, 172 га пасовищ. Для пере- 
робки продукції виноградників 1 садів 
працював винзавод і цех для виробни- 
цтва спирту. На винзаводі, що переро- 
бляв мало не 7 тис. т винограду на рік, 
працювали фахівці К.Т. Онищук, К.С. 
Сляднєва, О.О. Стрельченко (Вальса- 
макі). Госп-во швидко перетворилося 
на багатогалузеве, прискорився роз- 
виток зерновиробництва і тваринни- 
цтва, хоч на початку воно було під- 
собним. У 1970-х на 100 га с.-г. угідь 
припадало 43 голови ВРХ, 4 вівці, 
37 свиней, працювали ферма ВРХ 
(В.П.Кучер) і свиноферма. У 1982 
свиноферма під керівництвом заслу- 
женого зоотехніка України, кан. с.-Т. 
н. О.А. Дякової здобула статус плем- 
заводу. Рентабельність у цій галузі 
перевищувала середні показники по 
країні на 6090. Польову бригаду очо- 

лив А.А. Шевченко. Госп-во не раз. 
було учасником ВДНГ СРСР та УРСР, 
діставало медалі, дипломи, премії. 40 

працівників відзначені державними 
нагородами. Серед них орден Леніна 
в доярки М.М. Роздорожної (1969), 

3 бронзові медалі ВДНГ в свинарки 
С.Г.Зайцевої. Щороку сотні студентів 
Одес. с.-г. ін-ту проходили виробничу 
практику на полях і фермах учгоспу. 
Для них у госп-ві збудували 3 гурто- 
житки, працювала їдальня. 2007 уч- 
госп ім.Трофимова реформували на 
державне «С.-г. під-во ім. Трофимо- 
ва». Сьогодні це КСТ ім. Трофимова. 
Значну частину його колишніх земель 
передано Молодіжн. Сільраді (2009). 
Керівники учгоспу: Г.Ф. Попов (1944), 
М.Ф. Михайлов (1944-1949), П.С. 
Скаморін (до 1960), Г.С. Пасічник (до 
1962), Н.А. Дудник (02.1962-11.1962), 
О.Т. Оникійчук (до 1964), Г.І. Завго- 
родній (до 1968), С.П. Максимов (до 
1975), В.І. Шаповалов (до 1988), Я.А. 
Перельштейн (до 2000), О.А. Кутовий 
(до 2003). 
«ТРОФИМОВЕЦЬ» - футбольний 
клуб. Заснований 2005. Сприяє по- 
пуляризації футболу серед сільської 
молоді. Досягнення: чемпіон з міні- 
футболу на кубок Овід. р-ну у 2007 та 
2008; чемпіон з великого футболу Овід. 
р-ну у 2008 та 2009. Керівники клубу: 
В. Гуляєв (президент), А. Балик (дир.), 
Г. Сергієнко (тренер), Р. Летнянка (ка- 
пітан). Члени команди: В. Бондаренко, 
О. Бондар, В. Васяк, К. Воробйов, Д. 
Дьомін, Д. Закора, М. Ісаков, П. Пус- 

товіт, В. Сухой, Д. Трофим, Є. Трофім, 
Р. Хлєвной, В. Щербак. 

ТРУДОВІ ГРОМАДИ (номерні 
господарства) - с.-г. артілі, створе- 
ні румунською окупаційною владою 
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на території ген. -губ. Трансністрія. 
На початковому етапі окупаційного 
режиму в краї к-пи і р-пи як форма 
організації обробітку землі була збе- 
режена відповідно до указу ХОФ5 від 
06.09.1941. Сільські громади надалі 
обирали керівників к-пів і бригади- 
рів. З 14.03.1942 к-пи переформува- 
ли на трудові громади з колишньою 
адміністрацією і майном (з 04.1942 
к-пи були повністю розпущені). Кож- 
на сільська управа повинна була мати 

стільки трудових громад, скільки було 
к-пів. Термін «колгосп» заборонявся, 
за його вживання карали. Т.г. форму- 
валася з 20-30 сімей (з мешканців від 
16 до 60 років). Мала право обирати 
старшину (відповідав за керування 
бригадами). Старшину затверджував 
комунальний агроном. Т.г. формувала 
бригади по 10-20 чол., як правило, з 
близьких родичів -- для обробітку 100- 
200 га землі. Кожна громада мусила 
здавати окупаційній владі певну кіль- 
кість зерна, 700 л молока, 10 кг свини- 
ни, 16 кг баранини, 30 кг яловичини, 4 

кг бринзи 1 5 кг меду нарік. Тих, хто не 
виконував поставок, били нагаями або 
карали ув'язненням від 3 до 5 років 
із конфіскацією майна. На території 
краю трудові громади діяли в с. Ові- 
діополь (під Мо3, Мо9, МХе10), Роксола- 
нах (під Мо1), Миколаївка-Калаглія 
(Хо4 1 Ме10), Олександрівка (223), а 
також у селах Дальник, Грибівка, 
Затока (Кароліно-Бугаз), Барабой. 
Такі самі громади були в інших селах 
краю (входили до Одеської р-ну): Та- 
тарка, Сухий лиман, Бурлача Бал- 
ка. 06.07.1942 на ферму «Авангард» 
приїхав управитель Гладу і назвався 
представником нового власника цих 
земель пана Олексіану. Відтоді життя 
тут стало нестерпним. Гладу ходив із 
ціпком і бив ним усіх, хто, на його дум- 
ку, працював несумлінно. Як правило, 
Т.г. керували адміністративні ради, 

обрані з членів бригад. З рад виокрем- 
лювались комітети, до яких ВХОДИЛИ 
голова громади, агроном, бухгалтер 1 
два виборні члени. Усі члени трудової 
громади були зобов'язані виходити на 
обробіток полів, а як хто вІДМОВЛЯВСЯ 

до таборів, де праця була безоплат- 
ною. Крім того, окупанти створили 
так звані «державні ферми», на яких 
без жодної платні мало працювати все 
населення, що мешкало в радіусі 20-30 
км по 6-10 днів на рік. Регламентувала 
роботу Т.г. «Інструкція для сільських 
громад», що діяла на всій території 
префектур Трансністрії. Вона визна- 
чала обов'язки і права членів громади, 
існування яких передбачалося до мир- 
ного часу. З визволенням краю у 1944 
були ліквідовані. 

ТУРБІА, де (Луї Бланкарді-Роеро, 

барон де- 
ла-Турбіа, 
1758-1814) - 
дипломат. 

пана Служив  офі- 
цером при дворі 
Сардинського 
короля. Займав 
посаду міністра 
(1792-1793). 
З середини 
1780-х КіЛЬ- 
ка разів був 

послом при російському дворі в С.- 
Петербургу. В останнє - з 04.1794 по 
06.03.1796. Полишаючи Рос. імп. через 
Новоросію, провадив щоденник. Ко- 
ротке резюме з нього є в Його листі З 
Константинополя від 28.07.1796. Опи- 
сано місцевості Південної України, в 
тому числі Одеси, Тирасполя та ін. В 
Овідіополі автор у 1796 налічив близь- 
ко 200 будинків. Подав також опис фор- 
теці (див. Аджидерська фортеця). 
Полиевктов В. Письмо сардинского посла, 
барона де-ла-Турбиа о России 1796 г // Чте- 
ния в императорском обществе истории и 
древностей Российских. - 1900. -- Мо 4. 

ПИСЬМО САРДИНОКАГО ПОСЛА 

БАРОНА ДЕ-ЛА-ТУРБІА 

РССєохии. 

бь ВРЕрАРІРН:ЧОь 

184. Шоеліт?внтоюві 
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ТУТАРИНОВ Іван Васильович 
(1901, Красний 
Яр, нині Астра- 
ханська обл. - 
1961),  воєна- 
чальник, ген.- 
Полк. Наро- 
дивсь у сім'ї 
астраханського 
козака.  Учас- 
ник громадян- 
СЬКОЇ ВІЙНИ. 
Командував 

роєм, ротою, б-ном. Закінчив кур- 
си вдосконалення ком. складу РСЧА 
і Військову академію ім.Фрунзе. В 
роки ВВВ командував 9 гв. КДА4 Ку- 
банського ККК. Після війни обіймав 
низку штабних посад у різних вій- 
ськових округах. Під час визволення 
Одеси 9 КД пробивалася з Петерста- 
ля 1 Марієнталя через Ленінталь на 
Татарку 1 Сухий лиман. На північ від 
Олександрівки 133 КП полонив уночі 
09.04 понад 200 німців. З 10 по 13.04 

9 гв. КД брала участь у визволенні сіл 
Овід. р-ну: Татарки, Сухого Лиману, 
Малої та Великої Акаржі, Олексан- 
дрівки, Санжійки, Грибівки та ін. 
ТЧЕВСЬКИЙ ПОВІТ (Помор- 
ське воєвод. Польща) - побратим 
Овід. району. Угоду про це підписа- 
ли голова Овід. РДА В.В. Левчук і 
староста повіту  М.Маджиєвський 
(05.08.2004). Після цього були уго- 
ди між Овідіополем і гміною Гнев 

(06.09.2005), Великодолинським 1 
гміною Субкови, Таїровим 1 гміною 
Можещин (18.05.2006), Авангардом 
і гміною Тчев (11.09.2006), Молодіж- 
ним і гміною Пельплін (12.06.2009). 
Протягом цих років бували обміни 
офіційними і дитячими делегаціями, 
взаємовідвідини творчих колективів. 
ТЮЛЬПАНОВ Лев Миколайо- 
вич (нар. 1925, Софія Болгарія) - ве- 
теран праці і війни. Батько: Микола 
Тюльпанов - військовий, прапорщик 
царської армії; мати: Євпраксія Моска- 
льова -- військовий лікар, у роки Пер- 
шої світової війни стала повним Геор- 
гіївським кавалером. Після революції 
1917 виїхали до Туреччини, а згодом 
до Болгарії (Софія). Коли почалася П 
Світова війна, Лев навчався у фран- 
цузькому коледжі. 16-річним розпочав 
підпільну діяльність проти фашистів, 
створивши інтернаціональний моло- 
діжний осередок (2 росіян, болгарин 
1 3 євреї). Підпільники збирали гроші, 
харчі й одяг та переправляли все пар- 
тизанам. Але основним було поширен- 
ня правдивої інформації про перебіг 
війни. Одного разу під час чергового 
поліцейського обшуку організація 
мало не провалилася через забороне- 
ну літературу. Однак минулося. Після 
визволення Болгарії очолив молодіж- 
ну бригаду будівників-соціалістів ім. 
Матросова (290 осіб). Мав військове 
звання капітана і військові нагороди 
Болгарії (ордени Георгія Димитрова, 
За мужність та ін.). Згодом працював 
у «Спілці радянських громадян Болга- 

рії». Організовуючи переїзд колишніх 
громадян Росії до СРСР, і сам пере- 
брався на Батьківщину. Оселився в 

Одесі. Працював у спортивному тов-ві 
«Авангард», 30 років очолював піонер- 
ський табір одного із заводів. У зв'язку 
з сімейними обставинами переїхав до 
Великодолинського, де тепер живе ра- 
зом з онукою та її сім'єю. 



«УКРАЇНА» - колгосп. Виник у Ми- 
колаївці та Надлиманському завдяки 
об'єднанню с.г. артілей «ШІ інтернаці- 
онал» і «Червона Україна» під назвою 
ім.Молотова (1953), з 1958 - «Украї- 
на». 30.01.1981 на його базі створили 
радгосп-завод «Овідіопольський» - 
експериментально-дослідне госп-во, 
що переробляло овочі для дитячого 
харчування при НДІ селекції насіння 
овочевих культур. Інші галузі: зерно- 
ві і технічні культури, садівництво, 
овочівництво 1 виноградарство. Ре- 
організований у КСП «Овідіополь- 
ське» (11.11.1995), а далі в кооператив 
«Коса» (22.04.2000). 
УКРАЇНСЬКИЙ ТИП ПОСЕ- 
ЛЕНЬ КРАЮ - сформувався про- 
тягом ХІХ ст. В основі забудови на- 
селених пунктів - традиції лісосте- 
пової України з поправками на зону 
степів. Більшість хат складалися з 
одної або двох кімнат. Державні села 
(Калаглія, Роксолани) мали неши- 

Будинок у с. Татарка. І 894 р. 
ооо. " 

Будинок в Калаглії. Поч. ХХ ст. 

Господарство на Єфимівці (Надлиманське). 

1930-ті рр. 

рокі вулиці з подвір'ями, де стояли 
невисокі малі хати (землянки, трохи 
вищі мазанки), вкриті очеретом (ко- 
мишем). Зате всі були досить довгі 

(але без горищ), димарі, в усіх були 
мальовані, тобто пофарбовані, вікна 
теж, а стіни побілені та підведені 

сажею (згодом - синькою). Пізніше 
почали з'являтися кам'яні будинки. 
Власники помешкань облаштовува- 
ли подвір'я, городили тини (з плином 
часу - кам'яні), робили квітники, об- 
саджувалися деревами. Скрізь були 
й господарчі споруди. За С. Шелу- 
хіним: «В домі, де господарювали 
жінки-українки, панувала  чисто- 
та; це тому, що вони мали однакові, 
усталені споконвіку поняття, звички, 
потреби, смак і звичаї до підтриман- 
ня певного порядку в домі. Хоч у та- 
ких селах жили люди не зовсім бага- 
ті, але супроти міщан-десятинників, 

вони були власниками своїх осель та 
невеликих наділів землі, і це робило 
їх економічно незалежними. Та спо- 
нукало дбати про порядок». Те саме 
було в Овідіополі. За даними ревізії 
1799, тут було 16 кам'яних будинків 
і 22 саманні хати для житла та ще 9 
кам'яних будівель різних установ. 
Хоч протягом 1794-1799 було кілька 

но ОО 



проектів забудови Овідіополя, все 
ж у 1810-1850-х цей процес, осо- 
бливо в передмістях, точився сти- 
хійно. На 18557 містечко складалося 
з 2 казенних, громадського типу: 
32 приватних будинків, решта (427) 
були звичайні мазанки й землянки. 
З торговельно-промислових закла- 
дів тут діяли магазин, 14 лавок та 13 
вітряних млинів. Найбільшою була 
центральна вулиця, 1 вона, за слова- 

ми М. Надєждіна, своєю шириною 
могла посперечатися з Невським 
проспектом, а далі: «Вздовж бере- 
га туляться розсипом хатки - малі, 
стгренькі, неначе зграя диких качок, 

зігнаних з лиману. Взагалі це ще не 
весь Овідіополь. По вольності степо- 
вих поселень, які люблять простір, 
він розкидається широко, на тери- 
торії, яку не можна охопити оком, а 
налічує якихось із триста будинків 
і три тисячі мешканців». Більшість 
мешканців не мала коштів, щоб по- 

ставити собі хати під черепицею чи 
бляхою, тому з другої половини ХІХ 
ст. їм дозволяли крити дахи соломою 

або очеретом, але зобов'язували «за- 
мазувати зверху глиною». Полков- 
ник А. Шмідт (1503) дав такий опис 
Овідіополя: «Зруйноване укріплення 
(див. Аджидерська фортеця) міс- 
титься на степовому березі, який 
круто збігає до низовинного піщано- 
глинистого майдану. На південь від 
укріплення за версту до пристані на- 
будувалося чимало мазанок. Тісна 
група глиняних осель з єдиною в міс- 
ті кам'яною церквою мала наймення 

Молдаванки 1 становила версту за- 
вдовжки та півверсти завширшки. 
Друга частина міста складалася з 
передмістя Скурти, яке тяглося на 
4 версти балкою Аджидере до кручі 
Скурт. Брак зелені надає Овідіополю 
«дикого, степового характеру». Сіль- 
ські ж поселення в межах Одес. гра- 

доначальства (Татарка, х.х. Сухо- 
Лиманські, Бурлачо-Балківські, 
Болгарка та ін.) не дуже відрізнялися 
від інших українських сіл. Здебіль- 
шого вони запосідали обидва боки 
балок, довгу вулицю мала тільки та 
частина села, що розташовувала- 
ся на рівному місці. Решта хат гру- 
пувалася в мальовничому безладді, 
вздовж вузьких покручених вуличок, 
що спиналися косогором. Залеж- 

но від рельєфу, одні села виходили 
розтягненими, ініші згрупованими. 
На кінець ХІХ ст. практично всі бу- 
динки й огорожі тут були викладені 
з каменю-черепашника. Заможні мі- 
щани ставили собі житла на взірець 
німецьких «верхових хат» - на дві 

половини. Білили їх вапном, до якого 

з часом додавали синьку. Це потроху 
перейняли й німецькі колоністи. Сад- 
ків було небагато. Тільки акації на 
подвір'ях певною мірою прикрашали 
краєвид. На початку ХХ ст. більшість 
будівель Татарки - це напівземлянки 
завдовжки 6,50-10,50 м, завширшки 

5,30-6,40 м 1 заввишки десь 3,20 м. 

Стіни з обох боків вимащені глиною 
з половою та вигладжені глиною з 
кінським «кізяком». Цим самим ма- 
теріалом мастили й долівку, поріг та 
невелику латку поперед нього. По- 
хилий плаский дах землянок крили 
очеретом або соломою й засипали 
грубим шаром попелу. Чверть житло- 
вої кімнати займала піч, яка правила 
також за ліжко, особливо для дітей та 

старих людей. Хліви і стайні найчас- 
тіше тулили однією стіною до жит- 
лового приміщення. Заможніші люди 
ставили господарські будівлі окремо 
і вкривали їх, як і хату черепицею чи 
бляхою. У таких будинках була дру- 
га кімната («Чиста половина»), яку 
використовували в теплу пору року, 
оскільки взимку палили в ній грубу 
тільки на великі свята. Однак таких 
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будинків було небагато, оскільки 
«верхова хата» - на фундаменті з да- 
хом та горищем коштували від 180 до 
250 руб. Отже основними кам'яними 
спорудами сіл були церква, школа, 
амбулаторія та дім священика. Інак- 
шими були села на поміщицьких зем- 
лях (Кароліно-Бугаз, х. Дальник). 
Їх мешканці селилися тут на умовах 
так званої десятини («дижми»), тоб- 
то мусили віддавати землевласникам 
частину того, що своєю працею ви- 
ростили 1 виплекали. Поступово з 
таких людей утворилася окрема вер- 
ства с.г. робітників. Їх почали звати 
десятинниками (десятниками). Зем- 
левласники надавали їм житло, і в 

доброго хазяїна вони сиділи на землі 
від 10 до 40 років, але не бачили ра- 
ції в облаштуванні помешкань. Тому 
їх поселення складалось із безладно 
розкиданих невисоких та похмурих 
землянок, часом наполовину вкопа- 
них у землю - бурдеїв (у місцевого 
населення звались «гадючники»). Їх 
споруджували в степу на займищах: 
у викопаній ямі виплітали чотири 
стіни з хмизу, навколо них нагорта- 
ли землю, згори монтували крівлю і 
все разом обмазували глиною з кізя- 
ком та накривали кураєм (рослиною 
з групи перекотиполе). Вікнами були 
круглясті отвори, затулені склом та 
примащені по краях глиною. Круг 
таких осель не було ні подвір'їв, ні 
рослинності. Зате в середині, як і в 
порядних будівлях, четверту час- 
тину простору займала піч з дикого 
каменю для обігріву приміщення та 
випічки хліба. Палилося в ній пере- 
важно травою-кураєм, висушеними 
влітку ліпахами з коров'ячих кізяків 
і соломи. Поблизу хат стояли госпо- 
дарчі споруди: тулилися одне до од- 
ного саж, конюшня 1 корівник. ВІЗ, 
борона, плуг, інший реманент валяв- 

ся поряд, просто неба. 

УМРИХІН Василь Савич (нар. 
10.05.1936, 
Іванівка  Кі- 
ровогр. р-ну 
Кіровогр. 
обл.). - вій- 
ськовий, ген.- 

майор (з 1984), 
доброчи- 
нець.  Закін- 
чив Казан- 
ське зенітно- 
прожекторне 

уч-ще (1956), ком. ф-т Київ. арт.- 
інж. уч-ща їм. Кірова (1973). У 
1953-1991 служив у військах про- 
типовітряної оборони (ВППО) РА: 
ком. взводу Північ. та Ленінград. 

ВО (1956-1961), заст. ком. бата- 
реї, заст. нач. штабу, ком. батареї, 
нач. штабу, ком. дивізіону (1961- 
1969); в групі радянських військ у 
Німеччині (1973-1978); нач. шта- 
бу ВППО Білор. ВО (1973-1980), 
нач. штабу, зам. ком. ВІШО ОдВО 
(1980-1984); нач. штабу, заст., 
перший заст. ком. ВППО Сухоп. 
військ (1984-1936); ком. ВПО 
ОдДВО (1986-1988), нач. штабу 
ВППО Захід. напрямку (1988- 
1991). Після виходу на пенсію пра- 
цював на різних посадах у корпусі 
ППО до 1994, потім нач. контей- 

нерного комплексу Промринку 7 
км (1994-2008). Як доброчинець 
відбудував храм у  Дальнику, 
подавав допомогу Овід. Свято- 
Миколаївському храму, дитячим 
будинкам, багатодітним сім'ям та 
ін. Нагородж. орденами Черво- 
ної зірки (19831, 1985), За службу 
Батьківщині у збройних силах 

СРСР ПІ ст-ня (1975), Св. кня- 
зя Олександра Невського І ст-ня 
(РФ, 2007), відзнакою Міноборо- 
ни України «Знак пошани» (2005) 
та 18 ювілейними медалями. 
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УРОЧИЩЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ - 
див. Дальницький ліс. 
УСІНОВ Олександр Тейфу- 

кович (нар. 
14.05.1960, 
Полєзне  Ве- 
ликомих. р-ну 
Одес. обл.) - 
спортсмен, 
засл. тренер 
України (з 
2010).  Май- 
стер спор- 
ту з дзюдо 1 

самбо (1978, 
1981), суддя національної катего- 
рії (2006). Закінчив Ташкент. ін-т 
фізкультури (1990). Вправляє бо- 
ротьбу з 1975. Перший тренер В.К. 
Пєтухов. Закінчивши СПТУ-22 (Іл- 
лічівськ), служив у команді ОдДВО 
(1978-1980). Спортивні досягнен- 
ня: чемпіон України з дзюдо та 
самбо, чемпіон Узбекистану з дзю- 
до та самбо, багаторазовий чемпі- 
он і призер Всесоюзних турнірів. У 
1973-1980 входив до складу наці- 
ональної збірної України з дзюдо, 
у 1980-1986 - збірної Узбекистану 
з дзюдо. Працював старш. трене- 
ром з дзюдо (1988-99), дир. Овід. 
ДЮСШ М»о1. (з 1999). Підготував 
25 майстрів спорту з дзюдо 1 кара- 
те, 4 майстрів спорту міжнар. класу 
з карате, 5 володарів Кубка світу з 
карате, 4 переможців чемпіонату 
Східної Європи. Нагородж. знаком 
«Відмінник освіти України» (2002), 
грамотами й дипломами районного, 
обласного та державного рівнів. 
УЩАПОВСЬКИЙ Василь 
Андрійович (нар. 15.08.1955, За- 
лісся Народиц. р-ну Житом. обл.)- 
спортсмен, тренер з футболу ви- 
щої категорії. Закінчив Волгоград. 
ін-т фізкультури і спорту (1977). 
Розпочав спортивну кар'єру в ко- 

манді «Ротор» 
(Волгоград; 
1974-1975), 
потім служив 
у РА (1977- 
1979). Чемпі- 
он з футболу 

у Прикарпат. 
Р ВО. Працю- 

З вав тренером 
Житомир. 
СДЮШОР 

та гол. тренером команди м. Ко- 
ростень, учасник чемпіонату об- 
ласті і першості України серед 
аматорів (1979-1990). Помічник 
гол. тренера юніорської збірної 
України з футболу на першості 
СРСР (1983, 1985, 1986), ДСТ 
«Спартак» (1985-1986, П місце). 
В Овідіополі працював старшим 
тренером ДЮЄШ Ж» 2, тренером 
(1990-1998) і гол. тренером ФК 
«Дністер» (1998-2007). За цей пе- 
ріод підготував команду чемпіона 
України в кубку «Юність» серед 
збірних команд юнаків 1982 р.н. 
(1996, 1997), чемпіона України 
ДСТ «Колос» (1996, 1998). Під- 
готував 22 кандидати в майстри 
спорту, 3 майстрів спорту 1 І май- 
стра спорту міжнар. класу (А. За- 
порожан). Має ліцензію УЄФА з 
правом роботи за кордоном. На- 
городж. спортивними медалями, 
почесними грамотами. 
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ФАШИСТСЬКО-ПОВСТАН- 
СЬКОІ ОРГАНІЗАЦП СПРАВА. 
Сфабрикована органами УДБ УНКВС 
проти німців-освітян Спартак. р-ну 
на основі вибитих зізнань заарешто- 
ваних, яких так звані «трійки» не 
перевіряли. З приходом до влади 
А.Гітлера (1933), керівництво СРСР 
ще дужче посилило пошуки «ворогів 
народу» 1 розпочало масові заходи, 
спрямовані на виявлення «агентурних 
груп» та їх керівників, що могли ді- 
яти на користь Німеччині. Згідно з ди- 
рективою наркома внутрішніх справ 
М.І.Єжова від 25.07.1937, місцеві ор- 
гани НКВС мали протягом трьох днів 
надіслати до Москви списки всіх ні- 
мецьких підданих, що працювали на 
військових та оборонних підприєм- 
ствах 1 залізницях. І вже 29.07 поча- 
лися арешти. Під репресії потрапили 
десятки тисяч німців СРСР та Одещи- 

ни, які працювали в різних сферах. Їм 
закидали «контрреволюційну діяль- 
ність», «шпигунство». За сценарієм 
слідчих, у Спартак. р-ні нібито діяли 
організації «Союз німців-повстанців» 

і «Національна спілка німців Укра- 
їни». На 17.12.1937 у районі взяли 
під варту 39 осіб - учасників «під- 
пільної фашистсько-німецької орга- 
нізації», що «готувала повстання» в 
тилу РСЧА в разі виникнення війни 
між СРСР і Німеччиною. Більшість 
із заарештованих розстріляли про- 
тягом 25.10.1937- 23.02:1938, а їхні 
сім'ї вивезли у заслання. За свідчен- 
нями Брейтлінга ї Тальнера до цієї 
групи протягом 1935-1938 були «за- 

вербовані» вчителі: 0. Бернгард (38 
років, дир. Олександергіл. школи); 
Л.А. Приб (1903 р.н, вчитель, Петер- 
сталь, 5 років таборів); В.Ф. Лауер 
(1894 р.н, вчитель, Иозефсталь); Л.К. 
Гітель (1902 р.н. дир. Петерстал. 
школи, розстріл); Я. Крігер (38 років, 
вчит. Фрейдентал. школи); Ф.Я. Ма- 
йєр (1995 р.н., дир. школи Нейбургу, 
розстріл); К. Майєр (45 років, вчитель 
Марієнтал. школи); РД. Зіферман (23 
років, учитель Олександергіл. шко- 
ли); К.К. Беккер (50 років, учитель 
Спартаківської школи); К.Я. Бадер 
(1895 р.н., вчит. Олександергіл. шко- 
ли, розстріл); Р. Гегелен (1908 р.н., 
дир. Марієнтал. школи, розстріл); 
Я.Я. Герінг (15897 р.н., дир. Клейнлі- 
бентал. школи, розстріл); Л.Л. Ієссе 
(1890 р.н., зав педчастиною Спартак. 
школи, розстріл); А.К. Ейзенбарт 
(32 роки, вчит., зав. частиною Спар- 
так. школи); А.Я. Шмідт (1913 р.н., 
дир. Спартак. школи, розстріл); П.І. 
Крафт (1916 р.н., зав. піонерським 
відділ. Спартак. РК комсомолу р-ну); 
В.Я. Бауман (1906 р.н., дир. Франц- 
фельд. школи, розстріл); Ц. Мальзам 
(40 років, вчит. Марієнтал. школи); Е. 
Шац (26 років, вчит. Марієнтал. шко- 
ли); Ф./. Грібеле (40 років, вчит. Марі- 
єнтал. школи, розстріл); Е.М. Лефлер 
(1909 р.н., вчит. Спартак. школи, роз- 
стріл); В.Ф. Лауер (1994 р.н., Грос- 
лібенталь, учасник повстання 1919, 
матрос есмінця «Живой», викладач 
Благоєв. зоотехнічної школи, роз- 
стріл); Р.Г. Бібер (1896 р.н, Нейбург, 
1915-1918 - служба у Закавказ. залізн. 
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загоні, 1913-1934 - вчит. с. Спартаків- 
ка, з 1934 вчитель Знам'ян. школи Хо 

Одес. залізниці, арешт. лютий 1938, 10 
років таборів); Л.К. Гітель (1902 р.н., 
Донецька обл.; дир. Петерстал. школи, 
член ВКП(б), арешт. 09.06, розстріл); 
А.Ф. Губер (1911 р.н., Грослібенталь; 
1933 закінчив філол. ф-т Одес. німець- 
кого пед. ін-ту, вчит. Фрейдентал. шко- 
ли, дир. Клейнлібентал. школи; арешт. 
29.07.1938, розстріл.); Е.К. Крігер (1912 
р.н., Дніпропетр. обл.; з 1933 вчит. і дир. 
Спартак. школи; арешт. 28.07.1938, роз- 
стріл.); А.Х. Ейзенбарт (1906 р.н., Грос- 
лібенталь, вчит. Спартак. школи, арешт. 
29.07.1938, розстріл. 28.09.1938). За ан- 
тирадянську пропаганду заарештували 
також І.Ф. Арнольда (1884 р.н., Олек- 
сандергільф; учасник повстання 1919, 
створював загони самооборони, вчит. 
Страсбург. школи, арешт. 12.04.1938, 
розстріл); та завшколою М.С. Кофлера 
(1903 р.н., розстріл). 
ФЕЛЬДМАН Григорій  Ми- 

хайлович 
(24.05.1941, Ко- 
ростишів Жи- 
томир. обл. -- 
15.04.2008, 
Овідіополь) - 
економіст, пра- 
цівник  торгів- 
лі. Закінчив 
Львів. торгово- 
економ. ін-т 
(1968). Займав 

посади: заст. голови правління Іванів. 
райспоживспілки (1968-1974), заст. 
голови (1974-1987) 1 голова правлін- 
ня Овід. район. споживтовариства 
(1990-2002). У період роздержавлення 
і приватизації торговельних підпри- 
ємств проводив політику збереження 
матеріально-технічної бази споживто- 
вариства. Поступово від стратегії ви- 
живання спілка перейшла до власних 
форм 1 методів роботи, почала відро- 

джуватись у сучасних умовах. Був ак- 
тивним учасником громадського жит- 
тя, членом ради Одес. облспоживспіл- 

ки. Нагородж. почесними грамотами. 
ФЕРСТЕР Єгор Християнович 
(1756, герц. Брауншвейг, Німеччи- 
на - 1826, Бендери) - військовий, 

ген.-майор (з 1309). У 1786 колишній 
пруський капітан вступив до росій- 
ської армії в чині підпоручика Пре- 
ображенського полку. За рік вийшов 
у відставку, а з березня 1739 - знову 
на службі, але вже капітаном і в І 
морському б-ні, з яким брав участь 
у війні зі шведами (1790 отримав зо- 
лоту шпагу). Того самого року став 
секунд-майором інж. корпусу, огля- 
дав оборонні споруди в Криму. Як 
нач. інж. команди брав участь у будів- 
ництві Аджидерської фортеці, став 
ї першим комендантом (1796-1799). 
У квітні 1797 дістав чин підполк. З 
02.01.1799 звільнений «за невчас- 
не складання звітів». Повернувся на 
службу 07.06.1801, як нач. інж. коман- 
ди, що будувала гавані, берегові укрі- 
плення і склади в Одесі; 15.09.1802 - 

чин полковника. Учасник боїв з тур- 
ками в 1806-1807; на штурмі Ізмаїла 
12.06.1807 поранений у ліву руку. 
15.06.1309 очолив загін, що брав 
фортецю Анапа 1 дістав за мужність 
звання  ген.-майора. В російсько- 
французьку війну 1312-1313 - на по- 
саді нач. інженерів 2 Західної армії; 

учасник оборони Смоленська, битви 
при Бородіно (отримав орден Св.Анни 
І ст-ня), при Малоярославці, В'язьмі, 
Красному (отримав золоту шпагу з 
алмазами). У складі 2-ї «Польської» 
армії брав участь в облозі Торна, Гло- 
гау й Гамбурга (1813). У 1815 оглядав 
фортеці Бендери, Аккерман, Хотин, 
Ізмаїл, а 15.02.1817 призначений ком. 
Дунайського інж. округу. 15.02.1819 
отримав орден Св.Георгія ІМ ст-ня. 
Похований у Бендерах. 
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ФІЛІПОВ Борис Олександро- 
вич (нар. ІЇ. 
03.1921, Міне- 
ральні | Води 
Ставр. Краю) - 
винороб, учас- 
ник ВВВ. Закін- 
чив ф-т техно- 
логії винороб- 
ства  Красно- 
дар. ін-ту харч. 
пром-ті (1948). 

Працював інженером-технологом, нач. 
цеху Ленінград. заводу шампанських 
вин (1948-1950). Гол. інженер (1951), 
дир. Одес. заводу шампанських вин 
(1973). Канд. тех. н. (1965). Дир. НВО 
виноградарства і виноградного роз- 
садництва (1977-1986). За цей час 
сталися істотні зміни в структурі ін- 
ту Таїрова: з'явилися лабораторії мі- 
кробіології, хімії вина, організована 
група механізації виноробства, відділ 
впровадження наукових розробок у 
практику. Ініціював створення цен- 
тру клонової та фітосанітарної се- 
лекції, розпочав буд-во лабораторно- 
тепличного комплексу. Основні на- 
укові зацікавлення: технологія вироб- 
ництва вина і створення нових марок. 
Приділяв увагу розвиткові соціально- 
побутової сфери: поставлено до ладу 
7,2 тис. кв.м. житла, 3 дитсадки, 2 
їдальні, котельня. Опублікував майже 
30 наук. робіт. Нагородж. 3 орденами, 
медалями, почесними відзнаками. 

ФОЛЬКСДОИЙЧЕ  - назва етнічних 
німців, що мешкали в діаспорі, за меж- 

ами Німеччини. На відміну від «рейх- 

сдойче» (німців рейху), належність до 
«фольксдойче» встановлювалася за 
окремими ознаками -- «сімейними іс- 
торіями», бездоганне знання німецької 
мови, по прізвищу й церковних|записах, 
навчанню у німецькій школі (до 1938), 
а з 1943-го для визначення німецького 
походження 2-3 свідків було достат- 

ньо. На початку 
| ВВВ в Україні 
мешкало понад 
200000 так зва- 
них «причорно- 

о морських  нім- 
ців» (в Трансні- 
стрії - 129248). 

ЯР чо З початком обо- 
рони Одеси ок- 

ре ремі мешканці 
німецьких сіл 
краю, невдово- 

лені радянською владою за попередні 
роки репресій, намагалися підтримати 
наступ румунських і німецьких час- 
тин. 30.09.1941 за вироком Військового 
трибуналу НКВС Одес. обл. був роз- 
стріляний Й.Х. Аспенлейтер (1914 р.н., 
Нейбург), що подавав сигнали воро- 
жим літакам у р-ні с. Татарка. Інших, 
в тому числі колгоспника «Нового жит- 
тя» І.Й. Града (1886 р.н., Йозефсталь) 
04.08.1941 арештували, а шофера к-пу 
їм. Ворошилова О.Ф. Рейнхольда (1910 
р.н. Нейбург) 30.09.1941 розстріляли 
за «контрреволюційну агітацію з ви- 
користанням релігійних 1 національних 
забобонів під час воєнного стану». В 
роки окупації Овід. р-ну місцевими 
німцями почало опікуватися відом- 
ство СС «Фольксдойче Мітельштеллє» 
(ФОМІ), яке з 23.02.1942 взялося вида- 
вати їм нові документи. ФоМІ зі згоди 

румунської адміністрації призначала 
бургомістрів для німецьких громад і 
відновила роботу закритих культових 
закладів у католицьких і лютеранських 
селах. Вона також вносила пожертви 
для взятих на облік багатодітних сімей 
і сирітського будинку у Грослібенталі. 
Під зверхністю ФоМі для утримання 
порядку в німецьких селах і захисту 
життя Й власності їхнього населення, 

почали формуватися загони самообо- 
рони, Члени таких загонів носили нару- 
кавні пов'язки зі свастикою і мали «аус- 

ій: 23 зви 



вайс» (посвідчення). 1942 у сс. Грослі- 
бенталь, Клейнлібенталь, Люстдорф, 

Нейбург і Олександергільф прийняли 
135, в інших - Адольфсталь (Ленін- 
таль), Йозефсталь, Францфельд |і 
Марієнталь -- 165 нових членів само- 
оборони. 20 з них пішли добровільно 
служити до німецької армії переклада- 
чами. Однак нацистська влада не вва- 
жала фольксдойче повноцінними нім- 
цями, бо вони тривалий час перебували 
під впливом більшовизму. Німецький 

рейх розглядав фольксдойче на окупо- 
ваних територіях як джерело поповне- 
ння продовольчої бази для армії. Ні- 
мецьку сільську громаду розділили на 
трудові групи 1 зобов'язали працювати 
в «інтересах вермахту». Вироблену с.-г. 
продукцію скуповували представники 
німецьких фірм. Після переселення 
причорноморських німців до Поль- 

щі, багатьох мешканців краю призвали 
до німецької армії, серед них И. Енгела 
(1918 р.н., Грослібенталь). Тих, хто за- 
лишився, репресувала вже рад. влада 
по війні. Наприклад шорник к-пу ім. Б. 
Хмельницького с.М. Акаржа Ф.Ї. Люц 
(1912 р.н., Клейнлібенталь) 18.01.1946 
отримав 10 років позбавлення волі у та- 
борах з пораженням у правах на 5 років 
за те, що під час окупації записався до 
фольксдойче. 
Н.А.Шевчук. Зтнические немцьг в Транс- 
нистрии (1941-1944) // Немцьє Одессьг и 
Одесского региона. - Одесса, 2003. 
ФОТЧЕНКО Григорій Нестеро- 
вич (19.04.1938, Городище Піщан. р-ну 
Вінниц. обл. - 13.09.2005, Овідіополь) -- 
виробничник. Закінчив Білгород-Дністр. 
пед. уч-ще (1957), Одес. с.-г. ін-т (1971). 
Трудову діяльність почав інстр. Овід. РК 
ЛКСМУ в зоні Великодол. МТС (1957- 
1958), потім працював інстр. у роботі 
з сільською молоддю (1958-1959), був 
другим, згодом першим секр. Овід. РК 
ЛКСМУ (1959-1963). Працював інстр. 
Біляїв. РК КПУ (1963-1965). Закінчив- 
ши школу підготовки керівних кадрів 

при Одес. с.-г 
ін-ті, | працю- 
вав бригадиром 
к-пу «Слава» 
(1966-1973), був 
головою  к-пу 
«Україна» 
(1973-1979), 
головою Овід. 

райагрохімоб'єднання (1979-1982). зав. 
відділом Овід. РК КПУ (1982-1983). 

Працював гол. інженером-гідротехніком 
(1983-1988), бригадиром (1988-2004) 
к-пу ім. Дзержинського. Очолював 
ревізійну комісію ЗАО «Україна» (2004- 
2005). Нагородж. орденом Трудового 
Червоного прапора (1971), бронзовою 
медаллю ВДНГ СРСР (1970), медалями 
та почесними грамотами. 
ФОТЧЕНКО Катерина Пе- 

трівна (нар. 
30.08.1938, 
Кам'янка 
Кам'ян. р-ну 
Черкас. обл.) - 
економіст. За- 
кінчивши Одес. 
кредитно- 

| економічний 
їн-т, весь трудо- 

вий шлях (1959-2001) пройшла в к-пі 
ім. Дзержинського, була економістом, 
гол. Економістом, весь час шукала но- 
вих форм організації праці: госп-во 
одним з перших перейшло на грошову 
оплату праці, впровадило госпрозраху- 
нок у виробничих підрозділах. Орга- 
нізувала планово-економічну роботу. 
Нагородж. медаллю «За трудову до- 
блесть» (1966), «Переможець соц. зма- 
гання» (1977, 1980), знаком «Ударник 
ІХ п'ятирічки» (1975), грамотами Мі- 
ністерства с.-г. України (1977, 1979), 
ФРАНЦФЕЛЬД (Кгапліеід) - ні- 
мецька колонія (з 1896 - Михайлівка). 
Заснована 1805 на лівому березі затоки 
Караголь на дачі, колись виділеній В.І. 
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Княжевичу. За- 
селили її вихідці 
з Вюртенберга, 
Ельзаса,  Бава- 
рії, | Угорщини 
(карти19, 20-21, 

3І та ін. план 
43). Мали свою 
церкву (1851). Її 

парафія була католицька - з Иозефсталя 
1 Францфельда (з 1853); 2111 дес. зем- 
лі (35 дворів і 30 безземельних сімей у 
1857), 2327 дес. (1918), 2067 га (1940). 
Мешканців: 361 (1325), 789 (1859), 766 
із них 746 німців (1397), 303 (1905), 
716 (1916), 690 (1918), 745 (1926), 1013 
(1943). На 1926 кооперативна лавка, 
початкова школа, сільрада. Місце на- 
родження катол. патерів І. Матері 
(1823-1888), Я. Церра (1344-1932), С. 
Вольфа (1845-1878), І.Б. Фікса (1864- 
1941), Б. Лейбрама (нар. 1876), єпис- 
копа А. Церра (1349-1932). Входила 
до Лібентал. кол. округу Тирасп. і 
Одес. повітів (1805-1861); до Грослі- 
бентал. (Маріїнської) волості Одес. 
повіту і губ. (1361-1926); до Спартак. 
р-ну Одес. округу 1 обл. (1926-1939), 
Овідіоп. р-ну (з 1939). В кінці ХІХ 
ст. В.М. Ястребов повідомив, що 
біля кол. у різних курганах знаходи- 
ли людські кістяки разом з уламками 
глиняного посуду. 
ФРАНЦФЕЛЬДСЬКА ШКОЛА. 
Відкрита 1809, кам'яна її будівля по- 
стала 1329. Сільське початкове на- 
родне училище (початкова школа) - з 
1878. У 1850-х законовчитель свяще- 
ник Іоанн Тіль. 1887 громада виділила 
на школу 650 руб. (20 руб. - з оплати за 
навчання). Того року навчали 51 хлоп- 
чика 152 дівчинки. Вчителями були: за- 
коновчитель Бєда Себальд (священик 
францфельд. парафії з 1366), вчителі 
А.Ф.Клуге (закінчив Дерптську гімна- 
зію) 1 К.Г.Вюст. На 1891 батьки спла- 
чували по 20 коп. на місяць за кожного 
учня, з інших джерел надходило 700 

руб. Навчалося 104 учні (56 хлопчиків 
1 48 дівчаток). Крім названих вчителів, 
у школі викладав І.М.Кайзер (вихова- 
нець Грослібентал. центр. уч-ща). У 
1920-х це була трудова школа грамоти, 
мала 143 учнів. Напередодні війни - 
початкова школа. - 
ФРАНЦФЕЛЬДСЬКИЙ  КОС- 
ТЕЛ. Перша римо-католицька церк- 
ва Св.Архангела Михаїла з'явилася в 
колонії 1312. У 1851 під керівництвом 
А. Зигмунда колоністи збудували нову 
церкву - кам'яну в неокласичному 
стилі. Парафією опікувався о.Їоанн 
Тіль, а після тривалої вакансії (1955- 
1871) місце священика посів Бєда Се- 

бальд (згадується з 1366). Протягом 
13.04.1397-19.03.1901 правив свяще- 
ник Іоганес Шамне (1341, Крутоя- 
рівка Новокузнецького повіту Самар. 
губ. - 02.03.1904, Катеринослав). За 
радянських часів у костелі був БК (діє 
досі). 20.03.2000 в селі зареєстровано 
громаду Свято-Благовіщенської церк- 
ви. Для неї вже виділено місце під бу- 
дівництво, а на разі службу правлять у 
пристосованому приміщенні. Храмове 
свято 7 квітня. 

Будинок Культури у с. Надлиманське 

ри 



ХАДЖИБЕЙ (Ходжабей, Гаджи- 
бей, Качибей, Коцюбіїв) - посе- 
лення на місці сучасної Одеси. Відоме 
з 1415 як порт на березі затоки, землі 
круг якої належали Великому кня- 
зівству Литовському за часів Вітовта 
Кейстутовича (1350-1430). За перека- 
зами, заснував поселення великомож- 
ний литовський шляхтич - Коцюба 
Якушинський, що володів містечком 
Якушенцями (1545-1629) на р. Півд. 
Буг. За іншими версіями, могло існу- 
вати за часів хана Скидера, другого 
сина Мансура Кіятовича (помер 1391) 
й онука хана Мамая (1335-1380), який 
із дозволу Вітовта стояв зі своїм по- 
ловецьким військом у західній частині 
Північного Причорномор'я, а литовці 
тільки відібрали в нього вже засно- 
ване поселення. За часів османсько- 
го султана Мехмеда П Завойовника 
(1432-1481), поселення занепало. На 
його місце прийшли кримські татари і 
турки. Виникло нове поселення під на- 
звою Хаджибей, згадуване 1540 в дого- 
ворі польського короля Стефана Бато- 
рія 1 кримського хана Сагіб-Гірея (пом. 
1551). Турецький мандрівник Евлія 
Челебі переказав легенду про будівни- 

зУММІ п 

Вигляд і план замку, 1784 р. 

цтво укріплення 1 його заселення, а та- 
кож про походження назви - від імени 
підданця турецького султана Баязида 
П (1447-1512), багатого вельможі пріз- 
виська Ходжабая. В сер. ХУ ст. в ли- 
манах біля Хаджибея добували сіль так 
звані купці-«соленики», доправляючи 
п потім до Києва та Луцька. 1765 по- 
ряд з Хаджибеєм, населеним греками і 
єдисанськими татарами, стояла турець- 
ка фортеця Ені-Дунья (Новий світу. Її в 
перебігу російсько-турецької війни 
1768-1774 захопили росіяни. Комен- 
дантом Хаджибея став поручик Веде- 
няпін (згадується в липні 1774). Уго- 
дами Кючук-Кайнарджійського миру 
фортецю повернули туркам. Вони до 
1733 спорудили тут нове укріплення 
(замок) з 2 вежами. Иого захищали 
300 яничар при 12 гарматах. У ході на- 
ступної рос.-тур. війни 1787-1791 за- 
мок узяли штурмом 14.09.1739 загони 
ген. Ї.В. Гудовича з участю чорномор- 
ських козаків під командою 3. Чепіги 
1 А. Головатого. Фортецю зруйнували 
з наказу Г. Потьомкіна. Згідно з Ясь- 
ким миром, руїни відійшли до Росії. З 
літа 1793 тут, за проектом Ф.П. де Во- 
лана, почалося будівництво фортеці 
Аджибей, а після указу Катерини ІП від 
27.05.1794 під наглядом И. де Рібаса - 
військово-комерційного порту. День 
офіційного закладення фундаментів 
найважливіших будівель - 22 вересня - 
визнано днем заснування міста Одеси. 
ХАДЖИДЕНР - див. Аджидер. 
ХАСАЄВ Хасан Гарунович (нар. 
09.03.1959, Новогагатлі Хасав'юрт.р-н 
Дагестан) підприємець, громадський 
діяч. Закінчив Одес. тех-м торгівлі 
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(1983), Одес. 
ін-т народного 
госп-ва (19389). 
Вчився в До- 

нец. тех-мі фіз- 

культури. Пра- 
цював на різ- 
них посадах у 
торгівлі Одеси 

(1980-1996), 
Засновник і ке- 
рівник  гурто- 

вого продовольчого ринку «Чорно- 
морський» (з 1996, ТОВ «Мах»). 
Аматор футболу: захищав кольори 
дагестанського ФК  «Новогагатлі» 
(1976) 1 доклав максимум зусиль для 
створення ФК «Дністер». Був віце- 
президентом (1997-2000), президен- 
том клубу (2000-2007). За цей час 
клуб з аматорського став професій- 
ним: 2001-2007 грали в чемпіонаті 
України серед команд другої ліги, з 
2007 - в першій лізі (всі ці роки од- 
ним з головних спонсорів ФК є ринок 
«Чорноморський»). Подавав добро- 
чинну допомогу школам, дитячим 
садкам, жителям р-ну. Був членом 
ЦР футбольної ліги України (2005- 
2007), президентом федерації фут- 
болу Овід. р-ну (з 2008). Помічник- 
консультант народного депутата 
України (2001-2006); депутат Овід. 

райради (з 2006). Нагородж. почес- 
ними грамотами, здобув репутацію 
найдієвішого мецената серед підпри- 

ємців р-ну і області (2006). 
ХЕРСОНСЬКА ГУБКРНІЯ - ад- 
міністративна одиниця на півдні Укра- 
їни з 1802 по 1921. Одна з групи так 
званих «Новоросійських губ.» Адмі- 
ністративний центр - Херсон. Згідно 

з Яським договором (1791), до складу 
Рос. імп. увійшла Очаківська обл. 
У 1795 її об'єднали з Катеринослав- 

ським намісництвом і створили Возне- 
сенське намісництво. Рік по тому три 

намісництва Новоросійського краю 

(в тому числі Вознесенське) знову 
об'єднали в Новоросійську губ. Нова 
губернія під назвою Миколаївської 
утворилася 08.10.1802, а з перенесен- 
ням свого центру до Херсона - дістала 
назву Херсонської (15.05.1303). Мала 
спочатку 4 повіти  (Єлизаветград- 
ський, Ольвіопольський, Херсон. 1 Ти- 

расп.), 16.03.1806 до них додано ще й 
5-й -- Олександрійський; 19.10.1825 з 
частин Тирасп. 1 Херсон. пропонува- 
лося створити ще один - Одеський 

(фактично створений 16.03.1827), але 
після нового розмежування з частин 
Ольвіопольського і  Єлизаветград- 
ського повітів виник Бобринецький 
(1823), а з північної частини Тирасп. - 
Ананіївський (1834). Облаштування 
губ. завершилося 1865 й скасуванням 
військових округів 1 поселень, Бобри- 
нецького 1 Ольвіопольського повітів 
із збереженням Одеського градона- 
чальства (створене 27.01.1803) та 
Миколаївського військового  губер- 
наторства. Губернія мала зі сходу на 
захід 367 верст, з півн. на півд. - 271. 
За площею посідала 16 місце серед ін- 
ших губ. Рос. імперії - 63209 кв. верст 
(згідно з  військово-топографічною 
зйомкою), 6431720 дес. (за ген. меж- 
уванням), 6475445 дес. (ЗГідно з да- 
ними Земства). Межувала з Полтав- 
ською, Київською, Подільською губ. 
(на півночі), Таврійською 1 Катеринос- 
лавською На півдні губ. омивали води 
Чорного моря, на сході й заході - Дні- 
пра 1 Дністра, який був іще й межею 
од Бесарабії. На 1859 населення: І 174 
645 осіб (169514 дворів), із них сіль- 
ського (без урахування населення ІЗ 
міст - 597130 українців (39,29), 64600 
росіян (9,590), 7470 білорусів (1,190) 
та інших. На 1897: площа 71936 км, 
769 поселень (2176091 осіб), із них 19 
міст (795114 осіб); на 1905 - 3 215 700 
осіб. 
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ХМЕЛЬНЮК Валерій Якович 
(нар. 16.01.1945, 
Дніпропе- 
тровськ) - дер- 
жавний 1 гро- 
мадський діяч. 

Закінчив Одес. 
ун-т ім. Меч- 
никова (1971), 
Одес. ін-т нар. 
госп-ва (1979). 
Трудову діяль- 

ність почав електромонтером Одес. 
заводу їм. Січневого повстання (1962- 
1964, 1967-1969). Служба в РА (1964- 
1967). Робота в Овід. р-ні: зав. орг. 
відділом РК ЛКСМУ, інстр. органі- 
зац. відділу РК КПУ (1969-1970), пер- 
ший секр. РК ЛКСМУ (1970-1971), 
зав. орг. відділом РК КІГУ (1971- 
1973). Був другим секр. Одес. ОК 
ЛКСМУ (1973-1976), другим секр. 
Київ. РК КПУ Одеси (1976-1930). 
Працював інстр., заст. зав. відділом 
організаційно-партійної роботи Одес. 
ОК КПУ (1980-1983). Був першим 
секр. Ілліч. МК КПУ (1983-1986), був 
інспектором ЦК КПУ (1986-1987), 
першим секр. Одес. МК КПУ (1987- 
1991). Член комісії ВР України з пи- 
тань планування, бюджету, фінансів і 
цін (1991-1992). Дир. Одес. комбінату 
ТСО України (1992-1994), З 1994 -- 
міський голова Іллічівська. Нагородж. 
орденами Трудового Червоного пра- 
пора, За заслуги ПІ, ПІ 1 І ст-нів, понад 
10 медалями, відзнаками Президента 
України, грамотами Кабміну та ВР 
України. Має звання «Засл. працівник 
транспорту України». Почесний гро- 
мадянин Овідіополя (2003). 
ХОДОС Павло Андрійович (нар. 
29.06.1941, Ярославка Сарат. р-ну 
Одес. обл.) - лікар. Закінчив Білгород- 
Дністр. мед. уч-ще (1958), Одес. мед. 
ін-т їм. Пирогова (1972). Працював 
фельдшером, зав. ФАП с. Мирнопіл- 

ля Сарат. р-ну 
(1958-1961), 
служив у РА 
(1961-1964). 
Після ін-ту 
працював  Ххі- 
рургом в Ар- 
цизькій | ЦРЛ 

М (1972-1975). З 
Ю . 1975 - в Овід. 

р-ні: травмато- 
лог, зав. травматологічним відділом 
ЦРЛ (1975-1986) - ініціював його 
створення в 1977. Зав. хірургічним 
відділом (1986-1999). Звання хірур- 
га вищої категорії - з 1990. Член ви- 
конкому Овід. селищної ради 4 скли- 
кань. Лікар-хірург вищої категорії по 
(1990). Нагородж. знаком «Відмінник 
охорони здоров'я СРСР» (1985) і по- 
чесними грамотами. Почесний гро- 
мадянин Овідіополя (2003). 
а ОО Микола Йосипович 

. (нар. 14.11.1949, 
Капітанка Го- 

: лован. р-ну 
Кіровогр. 
обл.) - громад- 

| СЬКИЙ ДІЯЧ, ВИ- 

робничник. 
Трудову діяль- 

ність розпочав 
електриком на 
Первомайсько- 

му заводі (1967-1969). Служба в РА 
(1969-1971). Закінчив Одес. с.-г. ін-т 
(1977), працював агрономом р-пу 
«Вигодянський» Біляїв. р-ну (1977). 
Партійна робота: інстр. орг. відділу 
Біляїв. РК КПУ (1977-1981), секр. 
парткому р-пу «Дружба» (1981-1983). 
Закінчив Київ. ВИШ (1934), обраний 
головою виконкому Овід. райради 
(1984-1989). За роки роботи в р-ні 
опікувався проблемами соціального 
розвитку, екології, був одним З іні- 
ціаторів газифікації р-ну, відкриття 
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Промринку 7-й км тощо. Працював 
дир. спортивно-оздоровчого  табо- 
ру «Бригантина» (1989-1994), ТОВ 
«Примор'я» (1996-2000), АЗС Хо 5 у 
ТОВ «АЗС-Сервіс» (2000-2003), на 
різних посадах у ФК «Чорноморець» 
(2003-2006).  Помічник-консультант 
народного депутата України (2006- 
2007), радник гол. Одес. облради 
(2009-2010). Кілька разів був депу- 
татом Одес. облради, Овід. райради. 
Нагородж. ювілейними медалями, 
почесними грамотами, цінними по- 
дарунками. 
ХРОМЕНКОВА Валентина Ми- 

хайлівна (нар. 
04.06.1960, 

Привільне Ба- 
штан. р-ну, Ми- 
кол. обл.) - бі- 
бліотекар. За- 
кінчила Київ. 
ін-т культури 
ім.Корнійчука 

- (1983), дістала 
" призначення до 

Овідіополя. Працювала зав. відділом 
комплектування та обробки літерату- 
ри Овід. центр. районної бібліотеки. 
З 1987 працює дир. названої бібліоте- 
ки 1 водночас керує Овід. районною 
центр. бібліотечною системою. З її 
ініціативи створено добрі умови для 
читачів. Вона також зуміла зберегти 
централізовану бібліотечну систему 
без скорочень. Компетентно добирає 
молодих спеціалістів. Нагородж. по- 
чесними грамотами, листом подяки 
управління культури Одес. ОДА. 
ЦАРЕГРАДСЬККЕ (Стамбульське, 
Константинопольське) ГИРЛО - 
протока, що прорізує південну час- 
тину піщаного пересипу Бугаз 1 спо- 
лучає Дністровський лиман з Чор- 
ним морем. Довжина близько 380 
м, ширина 220-280 м. Через гирло 
пролягає підхідний канал для суден 

завдовжки І милю, завширшки 80 
м, завглибшки близько 10 м. За да- 

ними Ф.П. де Волана 1791, гирло 
мало ширину близько 40 сажнів (85 
м) і глибину майже 2,5 сажня (5,4 м). 
1795 на «Гидрографической карте 
северньшм берегам Черного моря...» 
глибини у гирлі мали позначки від 20 
до 31 фута (6-9,4 м), в морі і лимані - 
лише 9-10 футів (2,7-3,0 м). За описом 
1871, сягало вшир 150 сажнів (по- 
над 320 м) і мало глибину 10-17 фу- 
тів (3-5,1 м). На південно-західному 
березі гирла стоїть Дністровсько- 
Цареградський маяк (карти 10, 13- 
ІЗа, 18, 23, 26). 
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ  (ІС- 
ТОРІЇ МОРЕПЛАВСТВА -- гро- 
мадська організація, що реконструює 
плавзасоби старожитності. Заснова- 
ний 1992 на базі Чорномор. науково- 
дослідного центру «Понт Евксин- 
ський». За час своєї діяльності ко- 
лектив вивчив і реконструював цілу 
низку стародавніх 1 середньовічних 
суден, на яких попроваджено експе- 
риментальні плавання за маршрутами 
античних і середньовічних мореплав- 
ців. Проекти: грецька дієра «Івлія» 
(1930-1996), італійський торговель- 
ний полакар «Одеса» (1993-1998), фі- 
нікійське торговельне судно «Мель- 
карт» (1999-2004), однодереві галери 
«Одісей» 1 «Персей» (2002) та ін. 
Видано 17 книжок про реконструкції 
та експериментальні плавання, сфіль- 
мовано 5 документальних стрічок, що 
розповідають про історичні традиції 
мореплавства та сучасні способи їх 
реконструкції, експонується виставка 
«Історія найдавнішого мореплавства. 
Досвід реконструкції». Судна центру 
побували більш як у 20 країнах Євро- 
пи Й Азії. З 2000 працює під патрона- 
том Овід. РДА 1 райради, кілька екс- 
педицій починалися й закінчувалися 

в Овідіополі. 
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХО- 
ЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ І МОЛОДІ З ФУНКЦІ- 
ОНАЛЬНИМИ  ОБМЕЖЕН- 
НЯМИ. Підрозділ Овід. РДА, 
створений у 2006. Основні напрям- 
ки діяльності: робота з дітьми та 
молоддю, що мають функціональні 
обмеження, та німи батьками, по- 
слуги з соціально-педагогічного 
виховання, опанування основних 
соціальних навичок,  консульта- 
ції батькам щодо навичок догляду 

дитини та з проблем її виховання, 
організація дозвілля дітей, вла- 
штування молоді до спеціальних 
навчальних закладів. У центрі 3 

спеціалісти, працюють за методи- 
ками Б. 1 Л. Нікітіних, а також М. 

Монтессорі, які багато уваги при- 
діляють розвиткові розумового по- 
тенціалу людини (уваги, пам'яті, 
мислення), розвиткові творчих зді- 
бностей та дрібної моторики рук. У 
2009 Центр відвідувало 15 хворих 
дітей і 40 батьків, які виховують 
дітей-інвалідів, , 
ЦЕРКОВНИЙ - хутір на березі 
Чорного моря поблизу х. Бугового, 
на території сучасн. профілакторію 
Іллічівського морського порту. Іс- 
нував з другої пол. ХІХ ст. На 1896 
мав 2 двори 1 14 мешканців (5 чол. і 
9 жін.). Входив до складу хх. Бугов- 
ських, з 27.03.1927 - Іллічівських. 

1950 тут спорудили так зване «Зе- 
лене містечко» суднобудівного за- 
воду Хо 490, а на поч. 1960-х - піо- 
нерський табір порту. Прославився 
великим фруктовим садком. 
ЦЕРР (Легг) Антонін Іоганн 
фон Падуа (10.03.1849, Франц- 
фельд- 05.01.1934, Кандель)- третій 
єпископ Тирасп. римо-католицької 
єпархії (1389-1901). Закінчив Са- 
ратов. семінарію (1871). Протягом 
1872-1978 був адміністратором у 

Прейсі (Зель- 
манський  де- 
канат, Повол- 

жя), деканом 
північного 
округу  Луго- 
вої | сторони 
Волги та ад- 
міністратором 
у  Катерино- 
штадті. Потім 

остав професо- 
ром апологетики, догматики, філо- 
софії, латинської мови і літератури 
в Саратов. семінарії (1878). Був ка- 
ноніком і генеральним вікарієм Ти- 
расп. консисторії, інспектором семі- 
нарії, вікарним єпископом Тирасп. 
єпархії ії єпископом Діоклетіанопо- 
ля (03.03.1881). 22.05.1883 дістав 
сан єпископа. Призначений єпис- 
копом Тирасп. єпархії (01.05.1890); 
побував у Римі 1893. Освятив 20 
церков та вівтарів, конфірмував 
більш як 80 тис. вірних; заснував га- 
зету «КіІептеп5». За станом здоров'я 
вийшов у відставку (01.08.1901). 
Дістав дворянський титул. Наго- 
родж. орденами Св.Володимира П 

1 ПІ ст-нів, Св.Анни І і ПІ ст-нів, 

Св.Станіслава І ст-ню. Деякий час 
лікувався і мешкав у Феодосії, Одесі 
і Францфельді. Коли до влади при- 
йшли більшовики і перенесли рези- 
денцію Тирасп. римо-католицької 
єпархії 1 семінарії з Саратова в Оде- 
су, трудився навчанням священиків. 
З 1920 очолював парафію в Зельці 
(суч. Лиманське Розділ. р-ну). Був 
єдиним католицьким єпископом на 
території СРСР. З середини 1920-х 
перебував під наглядом НКВС. Як 
підозрюваного у зв'язках з німець- 
ким консулом в Одесі його позбави- 
ли громадянських прав. 
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нон Ганна Терентіївна (нар. 
01.10.1946, 
Ново- Микола- 
ївка Арбузин. 
р-ну Мико- 
лаїв. обл.) - 
соціальний 
працівник. За- 
кінчила Бельц. 
пед. ін-т (1984). 
Працюва- 
ла відп. секр. 

1 Бельц. міськ- 
відділу охорони пам'яток (1978- 
1986), інстр. з культурно-художньої 
роботи, зав. бібліотекою військ. 
частини (1936-1939, Чойр, Мон- 
голія). Повернувшись до Одеси, 
була заст. нач. упр. соціального 
захисту населення Київської РДА 
(1989-1996). Дістала призначення 
на посаду дир. Бараб. психонев- 
рологічного будинку-інтернату (з 
1997). Нагородж. почесним знаком 

голови Одес. ОДА, грамотами. 
«ЧАПАЄВЕЦЬ» - радгосп. Ви- 
ник у Доброолександрівці на базі 
розукрупненого (07.02.1964) р-пу 
«Дністровський» з підпорядкуван- 
ням Одес. консервному комбінатові. 
Головний напрямок господарюван- 
ня - плодоовочева продукція. Реор- 
ганізований на КСП «Доброолексан- 
дрівське» (18.11.1995). Після розпаю- 
вання землі (1995 га -- 531 державний 
акт) виникло понад десяток приват- 
них с.-г. підприємств. КСП перейме- 
нували на МСК «Доброолександрів- 
ське» (22.01.2000). 

ЧАУСОВА - хутір. Один із Санжій- 
ських хуторів другої пол. ХІХ - пер- 
шої чверті ХХ ст. Запосідав терени 
поблизу урвища морського берега, 
десь посередині між Санжійкою і 
Буговим (карти 26, 326). На 1896 -- 
11 мешканців у 5 дворах. 
ЧЕБАН Юрій Володимирович 

(нар. 05.07.1986, 
Великодолин- 
ське) - спортс- 
мен. Закінчив 
Полтав. держ. 
ун-т ім. Коро- 
ленка (2007), 
магістрату- 
ру  Південно- 
Українського 
пед. ун-ту ім. 

- Ушинсько- 
го (2009). В 2000 почав управляти 
веслування на байдарках і каное 
на Гребному каналі (тренери Л.А. 
Чебан, В.М. Сорокін). Чемпіон сві- 
ту з веслування на каное-одиночці 
(2003), чемпіон Європи на каное- 
двійці. Срібний призер (2006) та 
чемпіон світу з веслування на каное- 
одиночці (2007). Срібло кубка світу 
(2010). Чемпіон Європи з веслуван- 
ня (2004), бронзовий призер (2008). 
Учасник ХХУПШ Олімп. ігор в Афінах 
(2004), ПІ місце з веслування на каное- 
одиночці на 500 м на ХХІХ Олімп. 
іграх у Пекіні (2008). Нагородж. орде- 
ном За заслуги ПІ ст-ня (20038). 
ЧЕБАНКЕНКО Анатолій Іва- 
нович (нар. 03.07.1937, Овіді- 
ополь) - передовик виробництва. 
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Після  закін- 
чення у 1954 
Овід. СШ на- 
вчався в Ар- 
циз. уч-щі ме- 

ханізації с.-г. 

Набув спе- 
ціальности 

тракториста- 
машиніста. 
1955-1957  - 

тракторист Овід. МТС. 1957-1960 
служба в РА, під час якої закінчив 
автошколу. З 1960 1 до виходу на 
пенсію (1997) -водій Овід. «Між- 
колгоспбуду». Нагородж. орденом 
Знак Пошани (1976), медалями «За 
доблесну працю. До 100-річчя Ле- 
ніна», «Ветеран праці» (1986), гра- 
мотами. 
ЧЕГОДАР Наталя Анатолі- 

ївна (нар. 
11.07.1957, Фе- 
дорівка Бобри- 
нец. р-ну Кі- 
ровогр. обл.) - 
громадський 

діяч, держав- 

ний  службо- 
вець.Закінчи- 
ла іст. ф-т 
Одес. ун-ту 
ім. Мечнико- 

ва (1981) і Київську ВПШ (1988). 
Трудову діяльність розпочала вчи- 
телем Надлим. школи, працюва- 
ла заст. дир. Овід. ПТУ-21 (1931- 
1985). Партійна робота: інстр., зав. 
відділом, секр., другий секр. Овід. 
РК КПУ (1985-1991). Повернулась 
до вчителювання. Її обрали голо- 
вою Овід. райради (1992-1994). 
Була заст. голови (1994-1998), зно- 
ву головою райради (1998-2002), 
помічником-консультантом народ- 
ного депутата України (2002-2005), 
дістала призначення від Президен- 

та України на посаду голови ОВід. 
РДА (2005-2010). З 06.2010 - пер- 
ший заст. голови Одес. ОДА. До- 

клала максимум зусиль, щоб район 
стабільно посідав провідне місце 
в рейтингу районів Одес. обл. у 
царині соціально-економічного 1 
культурного розвитку при значно- 
му зростанні районного бюджету. 
За період її перебування на посаді 

голови Овід. РДА в районі закінче- 
но газифікацію, полагоджено 70 км 
доріг, капітально відремонтовано 
7 шкіл і поставлено до ладу нову 
школу «Овід. НВК-гімназія», від- 

крито 7 шкільних їдалень, придба- 
но 8 шкільних автобусів, збудовано 
або реконструйовано 6 дитсадків, 
при цьому умови перебування ді- 
тей у них доведено до європей- 
ського рівня. Для поліпшення умов 
роботи правоохоронців у Велико- 
долинському постав добре осна- 
щений новий відділок міліції. Для 
сільських ФАПів та амбулаторій 
придбано 12 автомобілів та устат- 
кування первинної медичної допо- 
моги; район єдиним в області на 
власні кошти закупив пересувний 
рентгенкабінет. Не цуралась до- 
брочинності: 4 багатодітні родини 
Овід. р-ну одержали двоповерхові 
будинки з присадибними ділянка- 
ми коштом залучених надходжень 
від підприємців-меценатів; допо- 
магала видати кілька книжок з іс- 
торії краю: «Минувшина багряних 
степів», «Голодний хліб» та їн. Не 

раз була депутатом Овід. райра- 
ди. Нагородж. орденом Кн.Ольги 
ПІ ст-ня (2007), відзнакою голови 
Одес. ОДА, почесними грамотами. 
ЧЕПІГА Захар (Харко) Олек- 
сійович (бл. 1726, Борки Черні- 
гів. губ. - 14.01.1797, Кубань) - 
військовий діяч, кошовий отаман 

Чорномор. козацького війська 
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(1788),  ген.- 
майор (1794). 
У 24 роки 
(1750) прибув 
на  Запоріж- 
жя. Учасник 
російсько- 
турецької 

війни  1768- 
1774; відзна- 

чився у боях 
під Очако- 
вим; у жовтні 

1769 - в розгромі турок на Дні- 
стрі. Служив у козацькій флотилії 
на Дунаї, що забезпечувала взят- 
тя фортець Килії, Тульчі й Ісакчі. 
Як полк. керував Протовчанською 
паланкою. Після розгрому Запо- 
розької Січі (1775) здобув чин ка- 
пітана (1777) у військах О. Суво- 
рова. Під час формування «Коша 
вірних козаків» (1787-18.06.17388) 
йому доручили командувати кін- 
нотою (2800 вершників). По смерті 
С.Білого обраний кошовим отама- 
ном. Чорном. військо у складі ро- 
сійських частин здобувало Хаджи- 
бей (17839), Аккерман (28.09.1789) 
і Бендери (04.10.1789). Нагородж. 
орденом Св.Георгія ГУ ст-ня. Під 
час штурму Ізмаїла (1790) очолю- 
вав центральну колону із запорож- 
ців, які вдерлися до фортеці з Ду- 
наю. Дістав орден Св.Георгія 3 ст- 
ня 1 чин бригадира армії. Протягом 
1791-1792 перебував у резиденції 
Коша (с. Слободзея на Дністрі). 
Після переселення козаків на Ку- 
бань облаштовував 40 козацьких 
куренів. У 1793-1794 активно ке- 
рував створенням кордонної лінії 
проти гірських нападів, будував 
нову столицю Чорноморського вій- 
ська - Катеринодар. У 1794 разом 
із О.Суворовим ходив у Польщу 
проти конфедератів, отримав ор- 

ден Св.Георгія П ст-ня і чин ген.- 
майора. Повернувшись на Кубань, 
вирішив об'їздити та оглянути тери- 
торію, застудився і помер. Похований 
16.01.1797 у склепі Свято-Троїцької 
церкви (згодом на її місці постане 
Воскресенський собор у Катерино- 
дарі). У серпні 1904 його іменем на- 
звано І Катеринодарський полк Ку- 
банського козацького війська. 
ЧЕПУРЕНКО Володимир 

Іванович 
(12.02.1933, 
Топорівка 
Фрунзів. р-ну 
Одес. обл. 22. 
10.2009,  Пе- 
тродолин- 
ське) - вироб- 
ничник. Закін- 
чив Новопол- 
тав. зоотехніч- 
ний тех-м 

(1952) 1 Одес. с.-г. їн-т. (1974). 
Трудовий шлях почав з посади 
зоотехніка-коняра. Служив у РА. 
Там закінчив школу механіків 1 
став авіаційним техніком у Джанкої 
(1954-1957). Після армії - старш. 
зоотехнік р-пу «Петродолинський» 
(1953-1965). Був секр. парткому 
р-пу (1965-1969), головою викон- 
кому Йосипів. та Петродол. сільрад 
(1970, 1980-1983), їх депутатом. 
Працював на різних посадах у р-пі 
«Петродолинський» (1970-1980). 
Став секр. парторганізації р-пу ім. 
ХХУ з'їзду КПРС (1983-1986). 
Маючи значний практичний досвід 

у с.г. виробництві, зарекомендував 
себе ще й здібним організатором. 
Мав авторитет, провадив громад- 
ську роботу. Нагородж. медаллю 
«За працю 1 звитягу» (1966) та по- 
чесними грамотами, його портрет 
був на Дошці пошани р-пу, дипло- 
мант програми «Людина року Ові- 
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діопольщини 2005», володар І пре- 
мії «Овідій - Престиж» у номінації 
«Громадський діяч року». 

ЧЕРВІНСЬКИЙ В.Н. - лікар. 
| Один з 10 чле- 

анна пів першого 
чу в Рос. імперії 

наукового «Зі- 
брання медич- 
ного в Херсо- 
ні», що Його 

створив Г.О. 
Потьомкін 
29.07.1734 для 
боротьби з чу- 
мою, сибіркою 
та гангреною 
У військах. 
Учень  видат- 

ного лікаря Данила Самойловича 
(Сушковського, 1744-1305) -- за- 
сновника епідеміології, який часто 

повторював: «Дуже працьовитий 
мій штаб-лікар Червінський». Брав 
участь у ліквідації наслідків масо- 

вих захворювань у гарнізонах Ха- 
джибея й Аджидера (1794), де во- 
яки потравилися ріжками - отруй- 
ним грибком, що паразитує на не- 
дозрілих злакових, у тім числі Й 
на житі та пшениці. Багато хворих 
тоді перевели до Богоявленського 
шпиталю, де він разом із Д. Вол- 
ченецьким лікував людей і вивчав 
хворобу. Иому належить рукописна 
праця «Про епідемічні хвороби в 
Овідіополі 1 Хаджибеї» (1795). 
Палкин  Б.Н. Русские  госпитальнье 
школьи ХМПІ века и их воспитанники. - 
М., 1959, 

ЧЕРВОНА ЮХИМІВКА (Єфи- 
мівка) - південна частина Надли- 
манського. Виникла як хутір 1924 
на землях Францфельда, куди ви- 
биралися люди з Калаглії (карти 
3 1-32). Перші поселяни: Мамонтов, 
Шведенко, священик Стратонович. 
У 1930-ті була в складі к-пу «Чер- 

Лікарі-епідеомологи 

кінця ХИПШІ ст. 

вона Україна» (Миколаївка). Під 
час ВВВ у серпні 1941 тут проходив 
рубіж оборони 31 СП 25 Чапаєв- 
ської дивізії. По війні ввійшла до 

складу к-пу «Україна». 12.09.1967 
приєднана до Надлиманського. 
ЧЕТВЕРТА РУМУНСЬКА АР- 
МІЯ - військове об'єднання Коро- 
лівства Румунії під час ВВВ. Вхо- 
дила до групи армій «Антонеску» 
на чолі з маршалом Іоною Анто- 
неску. Тактично підлягала коман- 

дуванню німецької групи армій 
«Південь». Командувачі: з 02.06. 
1940 - ген.-лейт. Ніколає Чупер- 
ка, з 13.09.1941 - ген.-лейт. Иосиф 
Якобічі. На початку війни склада- 
лася з корпусів: 3-го (ген. А. Басі- 
лі), 5-го (ген. Л. Георге) 1 11-го (ген. 
І. АДуреліану). Під час облоги Оде- 
си (05.08 - 16.10) у складі 4А діяли 
корпуси: |, 3, 4 (з 01.02.1941 ком. 
ген. К.Санетеску), 5 і 6 (з 01.01. 
1940 - ком. корпусний ген. К.Дра- 

є 

Нач. Генштабу 

бригад.-кен. 

О.ЛІоанітіо 

Маршал Иона 

Антонеску 

Бр. ген. К. 
Ефтіміо 

Ген.-лейт. 

Н.Даскалеску 
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галіна) 1 11 (з 18.07.1941 ком. ген. 
К. Константинеску), були також 
три бригади укріплень (1, 2, 3), 
одна бригада охорони, три Кавбри- 
гади (1, 7, 9), І гв. та І Прикордон- 

ний відділи 1 15 піхотних дивізій. 
Армії підлягали 4 повітряні еска- 
дрильї та бронетанкова дивізія. У 
директиві І.  Антонеску від 
08.08.1941 вказувалося, що 4А мала 
розбити радянські частини між річ- 
ками Дністер 1 Тилігул та захопити 
Одесу. До 10.08.1941 бої йшли на 
далеких підступах до міста. 13.08 
частини 5 корпусу (15 ПД, І КБ, І 
танковий полк І танкової дивізії) 
вийшли до Чорного моря на схід 
від Тилігульського лиману й відрі- 
зали Одесу з суші від основних сил 
Південного фронту. 14.08.1941 1-й 
корпус (ПД: І гв., І Прикордонна), 
2 танковий полк І танкової дивізії 1 
21 ПД (ген. Н.Даскалеску) замкну- 
ли кільце в ШПівденно-західному 
секторі оборони Одеси. Основні 
бої перемістилися до населених 
пунктів Марієнталь, Фрейденталь, 
Вакаржани, Великий  Дальник 1 
Гнилякове. Їх захищали 25 Чапа- 
євська 1 95 Молдавська СД. На 
20.08 румунська авіація зробила 
118 бойових вильотів і скинула 78 
тонн авіабомб. Але це не допомо- 
гло. В боях з 02 по 24.08 4А втрати- 
ла 27307 бійців (5329 убитих 1 
13600 поранених, ще 3378 пропали 
безвісти). Не менших втрат зазнала 
й 1 танкова дивізія, яку реорганізу- 
вали в механізовану групу «Ефті- 
міо» - бриг. ген. К.Ефтіміо (налічу- 
вала б-н з 20 танків Р-2, моторизо- 
ваний б6-н, дивізіон 105 мм гармат 

«Шнейдер» 1 100 мм гаубиць «Шко- 
да»), яка 24.03 разом із 14 ПД 4 
корпусу наступала по лінії Франц- 
фельд - Петерсталь. Протягом 27- 
28.08, під час другого етапу насту- 

пу, 4А наблизилась до другої лінії 
оборони Одеси між Дністром 1 Ха- 
джибейським лиманом. Її штурм 
мав напрямки: з півночі на Вели- 
кий Дальник наступав 4 корпус (5 1 
15, 11 ПД, при підтримці п'ятьох 
б-нів штурмової артилерії); з пів- 
денного заходу - 11 корпус (8 1 14 
ПД, 5 б-нів важкої артилерії і ні- 
мецький б-н, разом з групою «Еф- 
тіміо» на правому крилі та 7 КБ, І 
гв. відділ - у резерві); зліва від 11 
корпусу діяв І корпус (21 ПДіб-н 
важкої артилерії, І Прикордонна - 
у резерві); між Куяльницьким і Ха- 
джибейським лиманами - група 
«Хаджибей» (Ї КБ іТтри б-ни 13 Ко- 
ролівської дивізії); між витоками 
Куяльника й Аджалика - 5 корпус 
(13 1 15 ПД), у резерві за 4 корпу- 
сом містився 3 корпус (3 ії 7 ПД). 
Вранці 27.08, після 25-хвилинної 
артилерійської підготовки усе це 
рушило в наступ. Того ж таки дня 
14 ПД із значними втратами проби- 
лася на І км (на схід од Петерста- 
ля), а 8 121 ПД просунулися на 
окремих ділянках лише на 800-900 
метрів. У нічному бою румуни 
втратили більшість бійців 13 полку. 
31.08 їм пощастило прорвати обо- 
рону та облаштувати додатковий 
передовий рубіж на південний за- 
хід од Великого Дальника, 1 части- 

ни 25 Чапаєвської СД полишили 

Ленінталь (карти 33, 35). 01.09 
1-й корпус пробивався на Татар- 
ку - Сухий Лиман, а його 14 ПД ра- 
зом із І гв. ПД 02.09 наступали по 
лінії Йозефсталь - Марієнталь - х. 
Дальницький. Контрнаступ частин 
25 Чапаєвської СД дав змогу захо- 
пити позиції 24 румунського арт- 
полку. Тільки завдяки полкові Ми- 
хайла Хороброго (6 гв.: два б-ни 
піхоти 1 рота танків) артилеристам 
вдалося вистояти. 03.09, виявивши 
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нестабільність на першій лінії на- 
ступу, ком. 4А ген. Н.Чуперку за- 
пропонував генштабові реорганізу- 
вати шість ПД у відділи охорони, 
поділені на дві групи нападу та під- 
кріплені б-нами важкої артилерії, і 
затвердити два головних напрямки 
штурму Одеси: перший (централь- 
ний) - з півночі через Гнилякове; 
другий (з правого флангу) - із за- 
ходу в районі Великий Дальник - 
Татарка. Пропозицію відхилили 
як І.Антонеску, так 1 нач. Генштабу 
О.оанітіо. Ба, навіть більше, ген. 

Н.Чуперку скинули з посади. А на 
його місце 09.09.1941 призначили 
ген. Й.Якобічі. 05.10 1-й гв. відділ 
охорони повів наступ із Ленінталя, 
створивши так званий «Ленінталь- 
ський виступ». 06.09 наступ три- 
вав, але не дав результатів. І корпус 
досяг лінії Йозефсталь - Марієн- 
таль, за 2 км на південний схід від 

Великого Дальника. Б-ни румун- 
ського десанту розчистили проти- 
танкові рови на північ од Йозеф- 
сталя і вдерлися до села, але їх зно- 
ву відкинули частини 25 Чапаєв- 
ської. 10.10 обидві сторони дістали 
підкріплення. Вранці 12.09 румуни 
перейшли в наступ намагаючись 
розширити прорив під Ленінталем, 
щоб вийти до Сухого лиману. Їм 
вдалося потіснити правий фланг 
287 радянського СП, але масований 
вогонь артилерії 42 ОАД і контра- 
таки відкинули румунів. Свої пози- 
ції утримав 7 кав. полк 2 радянської 
КД, двом СІ 25 Чапаєвської СД до- 
велося відійти, і її лівому флангові 
почало загрожувати оточення. 14.09 
командування Приморської армії 

наказало лівофланговим частинам 
відходити на рубіж Сухого лиману. 
Бійці ЗІСП 25 Чапаєвської СД від- 
ступили в південно-східному на- 
прямку. Частини румунських 3 ПД 

17 КБ (полк. Крісту Кантеніару) пі- 
дійшли надвечір до рубежа, що був 
за І км на південь од лінії Червона 
Юхимівка - Марієнталь. Мотори- 
зована група «Ефтіміо» зайняла 
Овідіополь; 8 ПД розташувавсь у 
Ленінталі (11-12.09), а потім пере- 
йшла до сіл Петерсталь, Марієн- 
таль, Нейбург (12-17.09). На 16.09 
дивізії І корпусу запосіли узвишшя 
на північний захід від Грослібента- 
ля, а механізована група підполк. 
К.Ефтіміо 1 підрозділи 7 КБ - за- 
йняли позиції по правий бік Сухого 
лиману. У полон потрапило 3000 
радянських бійців. Але незабаром 
із Новоросійська прибули частини 
157 СД і маршові б-ни (12600 бій- 
ців), оточеним полегшало. Невдо- 
взі (17.09.) 21 румунська дивізія 
разом із 33 німецьким піхотним 
полком знову атакували Великий 
Дальник і досягли західних око- 

лиць Одеси. Їх відбили, завдавши 
неабияких втрат. Радянські части- 
ни контратакували румунські флан- 
ги: правий 3 і лівий 11 корпусів, що 
наступали із Гнилякового. В цей 
час І корпус закріпився за 1,5 км на 
південний захід од Великого Даль- 
ника. В ніч з 21 на 22.09 морський 
десант Приморської армії рушив у 
контратаку в районі Григорівка - 
Дофінівка проти 15 ПД. За кілька 
днів до того 9 румунських літаків 
75 бомбардувальної бригади Іони 
Попеску м розбомбили радянські 
склади зброї поблизу  Татарки. 
Спроби 8 рум. дивізії 13-21.09 про- 
тиставити наступ цьому на х.Бол- 
гарка 1 с.Татарка зазнали невдачі. 
Дивізію вивели у резерв 1 замінили 
на 10 ПД. 02.10 радянські 25 Чапа- 
євська, 157 СДі12 КД, при підтрим- 
ці авіації і 24 танків пішли в наступ 
поміж прикордонною 1 6 ПД на лі- 
нії Дальник - Червоний Переселе- 
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нець 1 просунулися на 4 км. Румуни 
втратили 3-й б-н 75 полку, значно 
порідшали 13 і 4 піхот. полки. У 
той же час румунська артилерія 1 
важкого артполку і 54 артполку 
знищила 12 радянських танків; 
авіація 4А (46 літаків) скинула 16 
тонн бомб. Дорогу Петерсталь - 
Великий Дальник перекрила 21 ди- 
візія 3 корпусу, а 11 корпус разом із 
7 ПД напав на лівий фланг радян- 
ських частин, що наступали у Пів- 
денному секторі. Це стабілізувало 
становище румунів. На 05.10 о 7 
ранку 10 ПД захопила Болгарку. Її 
33 полк 09.10 вдерся у південну 
околицю "Татарки. Та ненадовго. 
Иого вибили звідти радянські час- 
тини з допомогою танків. До рук 
захисників Одеси потрапило 500 
полонених. Деякі з них вказали, що 
з 06.10.1941 румуни мали великі 
втрати. Так, сержант 13 ПП Дімі- 
трій Іонович Антон повідомив: 
«Наш полк прибув на одеський 
фронт 31 серпня. В ході боїв біля с. 
Петерсталь майже увесь був зни- 
щений. В першому батальйоні з 
300 солдатів 1 офіцерів залишилося 
200. Серед убитих командир ба- 
тальйону. В другому батальйоні із 
750 солдатів 1 офіцерів після пер- 
шої атаки залишилося 80. Коман- 
дир батальйону Марінеску наклав 
на себе руки». Капрал Ілля Ніку за- 
явив: «У моїй роті було 240 чоло- 
вік. Після першого бою лишилося 
не більше як 50. Такий стан у всіх 
ротах полку». Інший полонений ка- 
прал 4 ПП Тудор Даскаль вказав, 
що «розбиті румунські частини те- 
пер поповнюють головно солдата- 
ми з господарських команд 1 різних 
нестройових підрозділів. Вони 
мало навчені військової справи...». 
За два дні (06-07.10) втрати руму- 
нів сягнули мало не 4-х батальйо- 

нів піхоти і 75 ПП 27 німецької ди- 
візії, 49 гармат, 25 кулеметів, де- 

сятка мінометів і значної кількості 
набоїв. На четвертому, завершаль- 
ному, етапі облоги Одеси 4А пове- 
ла наступ по всьому фронту. 5 кор- 
пус (1, 4 1 13 ПД) у Східному секто- 
рі рухався через Благодатне - Кри- 
жанівку; 6 корпус (корп. ген. К. 
Драгаліна, 1 гв. див. з новоприбу- 
лою групою 3 бригади) - ступав 
між Хаджибеєм і Куяльником; | 
корпус (2, 3 111 ПД) на Гниляко- 
ве - Куяльник - Усатове; 1Ї корпус 
(6, 10121 ПД) націлився на північ- 
ну частину Татарки; 4 корпус (ген. 
К.Санатеску, 7 1 14 Королівська ПД 
та прикордонні частини) разом із 7 
КБ (Ор. ген. Г. Мунтяну) та групою 
«Ефтіміо» розгорнулися між Татар- 
кою 1 Сухим лиманом; 3 корпус (5 
1 13 ПД) підтримував наступ 1111 
корпусів на Великий Дальник; З 
див. була в резерві. Почалась ева- 
куація Одеси, що тривала цілу ніч. 
О 10 годині 30 хв. 16.10.1941 з пів- 
денного заходу без бою в Одесу 
ввійшла 7 ПД ао 16.00 механізова- 
на група «Ефтіміо» захопила спо- 
рожнілий порт. Наступ на Одесу 
закінчився. Протягом 08.08.- 
16.10.1941 румуни із загального 
складу 340223 втратили 92545 бій- 
ців (17729 убитими, 63345 поране- 
ними, 11471 пропали без вісти), 19 
танків, 90 гармат, 115 мінометів, 

956 ручних 1 336 станкових кулеме- 
тів та 10250 гвинтівок. Й 
ЧЕТВЕРТИЙ ГВ. КАВАЛЕРТІИ- 
СЬКИЙ КУБАНСЬКИЙ КОЗА- 
ЧИЙ КОРПУС (4 КККК) - вій- 
ськове формування у складі ПІ Укр. 
фронту з 03.1944. Ком. - ген.-майор 
І.О. Плієв. Брав участь у визволенні 
Одещини й Овідіопольщини у скла- 
ді 9 гв. ККД (30, 32, 34 КП) - ком. 
ген.-майор В.С. Головськийї; 10 гв. 
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ККД (36, 40, 42 КП) - полк. С.О. 
Шевчук; 30 гв. ККД (127, 133, 138 

КП) - ген-майор І.В. Тутаринов, з 
допоміжними арт.-мінометними 1 
танковими полками (карта 46). На 
кінець ВВВ до 4 гв. КККК входили 
дивізії: 9 гв. кав. козача Кубансько- 
Барановицька, орденів Суворова, 
Кутузова 1 Богдана Хмельницького 
(гв. кав. Кубанські козацькі Сло- 
німські полки: 30 ордена Олексан- 
дра Невського, 32 ордена Олек- 
сандра Невського, 34 та 181 гв. 
артилерійсько-мінометний ордена 
Богдана Хмельницького 1 151 тан- 
ковий ордена Богдана Хмельниць- 
кого); 10 гв. кавалерійська козача 
Кубансько-Слуцька, орденів Суво- 
рова, Кутузова 1 Богдана Хмель- 
ницького що складалася з гв. кав. 
Кубанських козацьких Барановиць- 
ких полків - 36 ордена Олександра 
Невського, 40 орденів Кутузова 1 
Олександра Невського, 42 орденів 
Суворова 1 Богдана Хмельницького 
та 183 артилерійсько-мінометного 
1 128 танкового ордена Олександра 
Невського полків; 30 кавалерійська 
Новобузька, орденів Леніна, Суво- 

рова 1 Кутузова, що складалася з гв. 
кав. Кубанських козацьких полків: 
127 Брестського орденів Кутузова і 
Богдана Хмельницького, 133 орде- 
нів Суворова і Богдана Хмельниць- 
кого, 138 Дебреценського та 1675 
артилерійсько-мінометного орденів 
Кутузова і Богдана Хмельницько- 

го 1 134 танкового ордена Богдана 
Хмельницького полків. Корпусні 
частини (гв. полки): 1815 самохід- 
ний артилерійський Брестський ор- 
дена Богдана Хмельницького; 152 

винищувально-протитанковий ар- 
тилерійський Розділ., орденів Су- 
ворова і Кутузова; 12 мінометний 
Роздільнянський ордена Кутузова; 
255 зенітний арт. Одеський орденів 
Кутузова і Червоної зірки. Корпус- 
ні дивізіони: 4 окр. винищувально- 
протитанковий Роздільнянський 
ордена Олександра Невського; 27 

окр. Одес. ордена Червоної зірки; 
63 окр. мінометний Одеський ор- 
дена Олександра Невського. 

ЧЕТВЕРТИЙ МЕХАНІЗОВА- 
НИЙ КОРПУС -- військовий 
підрозділ періоду ВВВ. Сформо- 
ваний 04.1942 в Сталінграді як 13 
танковий корпус. У діючій армії з 
04.06.1942. 09.01.1943  перейме- 
нований на 4 гв. механізований 
корпус. Командири:  ген.-майор 
Т.І. Танасчишин (1943); ген.-лейт. 
В.І. Жданов (з 31.03.1944). Наш 
край у 1944 визволяли механізова- 
ні мотострілецькі бригади (мбр): 
13 гв. (до 22.01.1943 - 17 мбр) 
Новобузька (мала у своєму складі 
38 танковий полк) - ком. підполк. 
П.М. Аршинов; 14 (до 15.1943 - 61 
мбр) гв. Нижньодніпровська орде- 
на Кутузова (мала у своєму складі 
37 танковий полк) - ком. гв.полк. 
Н.О. Нікітін (до 20.10.1944); 15 (до 
09.01.1943--62 мбр.)гв. Новобузько- 
Бєлгородська (мала у своєму складі 
39 танковий полк) - ком. полк. О.П. 
Рослов; 36 (до 23.04.42 танковий 
полк) Нижньодніпровська орденів 
Суворова 1 Кутузова (мала у своє- 
му складі 292 і 352 гв. самохідно- 
арт. полки) -- ком. полк. П.С. Жуков 
(з 27.03.1944 по 11.05.1945); 1891 
самохідний артполк (майор А.В. 
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Прошкін). 4 гв. механізований тан- 
ковий корпус у взаємодії з 5 мото- 
стрілецькою бригадою  (коман. 
полк. М.І. Зав'ялов) наступав че- 
рез Петерсталь -- Дальник, заволо- 
дів північною околицею Татарки 
і вийшов на берег Чорного моря 
від Чубаївки до Малого Фонтану. 
В боях за Петерсталь танкісти Зі- 
ткнулися з шаленим опором про- 
тивника, що втрачав значні сили, 

але поповнював їх коштом військ, 
які відступали з Одеси. Передові 
танкові бригади корпусу ген. В.Ї. 
Жданова повернули зброю проти 
ворогів і по артилерійській підго- 
товці рушили в атаку, Бій точився за 
кожен дім, набої танули. Три танки, 
ком. яких були лейт. Клушин, Федо- 
тов 1 Пахомкін (38 танкового пол- 
ку майора В.Д. Дедюєва), бились у 
центрі села. Маневрували, знишу- 
ючи гітлерівців вогнем гармат і ку- 
леметів, давили їх гусеницями. Та 
от не стало пального. 12 танкістів 
улаштували кругову оборону своїх 
машин. Билися до останньої кулі Й 
полягли героями. 
Плиев И.А. Дорогами войнь6ю Отчаяниє 
обреченньх. - Орджоникидзе, 1973. 

ЧОРНК МОРЕ - частина Світо- 
вого океану між Європою 1 Захід- 
ною Азією. Сполучене протокою 
Босфор із Мармуровим морем 1 
басейном Середземного. Омиває 
береги України, Росії, Грузії, Ту- 
реччини, Болгарії, Румунії. Пло- 
ща 422 тис. км?, найбільша глиби- 
на близько 2211 м (на південь від 
Ялти), солоність 17-19905. Глибше 
за 150 м не має органічного жит- 
тя (сірководень). Але рибальство 
розвинене. Важливий район тран- 
спортних перевезень. Один з най- 
більших курортних регіонів Євра- 
зії. Звалося свого часу по різному. 
Найдавніші з відомих назв - Тема- 
рун і місцева скіфська - Ахшена, 

Ахшайна (дав. їран. - «темний», 
«чорний»). Стародавні греки в І 
ст. до н. е. переосмислили назву і 
здобули звукоподібну - Аксейнос, 
Аксин, Аксинос, Аксинський Понт 
(«Гостинне море»), а також - Пон- 
тос мелос (Море чорне). Згодом, у 
пору грецької колонізації, постало 
звучання Евксін, Понт Евксейнос, 
Понт Евксинський. З перших сто- 
літь н.е. долинуло Скіфське море, 
хоч самі скіфи називали його Тана 
(«темне»). В середньовіччі зу- 
стрічаються назви Мавре Таласа, 
Фанар-Деніз, Кара-Деніз (турец. 
«фанар» - сердитий, «кара» - чор- 
ний, «деніз» - море). Одна з араб- 
ських назв - Найтас. Так море на- 
зивали на італійських портоланах 
(картах) та й у писемних джерелах 
ХПІ-ХУ ст. Хазарський правитель 
Каган Йосип у Х ст. називав Чорне 
море Кустандиною, Кустантинією. 
В «Ходіннях» Шнатія Смолянина 
(1389-1405) море називалось Ве- 
ликим. У літописах, починаючи з 

«Повісті врем'яних літ», зустрі- 
чається назва Понське, Понеське 
море. До ХУ-ХУЇ ст. була в обігу 
також назва Руське, Судацьке, Су- 
розьке, Сугдейське, Сугдепське (від 
Сугдеп - суч. Судак). Зустрічалося 
й Жахливе море, а в ХПІ ст. - Ха- 
зарське (від назви народу, що посе- 
лився на його берегах). Всі ці назви 
пов'язані з багатьма легендами різ- 
них народів. 
Гриневецький СР, Зонн ІС. Жильцов 
С.С. Чорноморська енциклопедія. - М., 
2006. 

ЧОРНИЙ Михайло  Сергійо- 
вич (02.03.1925, Сухий Лиман - 
04.06.2007, там само) - передовик ви- 
робництва. Маючи за плечима 5 кла- 
сів Сухолиман. поч. школи, став ро- 
бітником р-пу «Авангард». 04.1944 
призваний до РСЧА, кулеметник, 
воював у складі військ І Білор. фрон- 
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ту. Звільнений 
у запас після 
важкого пора- 
нення у кінці 

1944. Працю- 
вав теслею на 
Одес. залізни- 
ці, а з 1958 до 

виходу на пен- 
сію (1985) -- 

теслею в «Одескомунтранс». Наго- 
родж. орденами Слави ПІ ст-ня, ВІі- 
тчизняної війни І ст-ня, За мужність 
ПІ ст-ня, медалями «За перемогу 
над Німеччиною», «Ветеран праці» 
(1985) «Захиснику Вітчизни», зна- 
ком «Ветеран 62 гв. армії». 
ЧОРНИЙ Омелян Сергійович 

(12.08.1913, 
Сухий Ли- 
ман - 28.01. 
2006, там 

само) - учас- 
ник ВВВ, пе- 

редовик  ви- 
робництва. По 
закінченню 
у 1928 Сухо- 
лиман. поч. 

школи був робітником Одес. заліз- 
ниці. 1931-1935 - учень, помічник 
механіка Сухолиман. млина Одес. 
млинтресту. З 1935 по 1946 служив 
в армії, брав участь у радянсько- 
фінській війні. У 1940-1943 технік- 
лейтенант 67 винищувального авіа- 
полку (м.Марі). Воював у складі 16 
повітряної армії з 1943 по 1945. Де- 
мобілізувавшись працював у к-пі 
«Червоний партизан» (1946-1947, 
с.Сухий Лиман). Був головою Су- 
холим. сільради (1947-1957). Пра- 
цював теслею, комірником в ін-ті 
ім.Таїрова (1957-1964), бригади- 
ром р-пу «Авангард» (1964-1968), 
водієм «Одкомунтранс» до виходу 
на пенсію (1974). Нагородж. орде- 

ном Червоної зірки (1945) медаля- 
ми «За взяття Берліна», «За визво- 
лення Варшави», «За перемогу над 
Німеччиною», «За бойові заслуги», 
ювілейними ВВВ, «За доблесну 
працю. До 100-річчя Леніна». 
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» - радгосп. 
Створений Одес. радгоспно-вино- 
робним  трестом у  Мар'янівці 
(06.1945). Головний напрямок -- ви- 
ноградарство. Підприємство рефор- 
мувалось у ВАТ «Чорноморець» і 
стало орендарем більш як 1700 тис. 
га землі (всього розпайовано 19511 га, 
видано 368 державних актів). 

ЧОРНОМОРКА, село - див. Люст- 
дорф, Ольгине. 
ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬ- 
КЕ ВІЙСЬКО - формування кін- 
ця ХУМПІ - першої половини ХІХ ст. 
Створене російським урядом після 
знищення Запорозької Січі (17735). 
З 1783 Г.О. Потьомкін «дозволяв» 

запорожцям А. Головатому, 3. 
Чепізі й С. Білому «запрошувати 
добровольців на службу в козаць- 
кому званні». Згідно з планом кня- 
зя, нове військо мало охороняти 
кордони Новоросійської провінції. 
1787 згоду на «Військо вірних ко- 
заків» дала Катерина П. Воно на 
чолі з 3.Чепігою взяло участь у 
рос.-тур. війні 1787-1791, але гол. 

начальником 
був Г. Потьом- 
кін, який 1790 

дістав ще Й 
титул гетьма- 
на Чорномор- 
ського 1 Ка- 
теринослав- 
ського козаць- 
ких військ. У 

7 1788 з наказу 
Катерини  П 
війську од- 
вели землю в 

Чорноморець. 

1790-ті рр. 

курії УЛ 



Керченському куті (на Тамані), але 
19.04.1790, за ордером Г. Потьомкі- 
на, козаків оселили між Дністром і 
Бугом. У ході війни Кіш поділив ці 
землі на З паланки (окружні прав- 
ління) -- Подністрянську, Березан- 
ську 1 Кінбурзьку. Очолювали їх 
полковники. За два роки колишні 

запорожці заснували 25 сіл і багато 
хуторів (1795 сімей, 5068 чоловіків 
14414 жінок). 1792 уряд ухвалив рі- 
шення про переселення чорномор- 
ців на р. Кубань для прикордонної 
служби. Але не всі чорноморці на 
це пристали. Багато їх осіло в око- 
лицях Хаджибея та по найближчих 
хуторах Татарки, Великого Даль- 
ника, Усатового, Нерубайського та 
їн. З наказу О. Суворова, з козаків 
сформували Чорноморську козаць- 
ку команду, що мала постій у Ха- 
джибеї. Інші чорноморці подалися 
шукати щастя за Дністер. Їхній ви- 
хід, почавшись у 1790-х, не при- 
пинявся до самого початку війни 
1806-1312. Що ж до переселенців 
на Кубань, то вони заснували місто 
Катеринодар (1794), поставили 40 
куренів і пильнували, як було веле- 
но, південних кордонів Російської 
імперії. З 1860 на базі Чорномор- 
ського війська постали Кубанське і 
Терське козацькі війська. 
ЧОТИРИСТА ОДИНАДЦЯТА 
БАТАРЕЯ -- артилерійська ста- 
ціонарна берегова батарея в р-ні 
дачі Ковалевського. Входила до 42 
артилерійського дивізіону Одес. 
військово-морської бази ЧФ. Збу- 
дована протягом 1934-1936, Мала у 
своєму складі три 130-мм гармати з 
радіусом обстрілу 35 - 40 км, окр. 
зенітний рій (дві 45-мм гармати) і 
рій зенітних кулеметів (4 спаре- 
них кулемети 7,62 мм). Особовий 
склад - 356 бійців. Фортифікацій- 
ні споруди - на основі планів, що 

К.С. Нікіфоров | | 

Розріз гарматного майданчика 

їх опрацював ген. Д.М. Карбишев. 
Частина споруд на глибині від 10 
до 23 м була укріплена поясом з 2 
шарів броньованої сталі завтовшки 
30 мм 1 залізобетону від 75 см до 
І м. Під землею були приміщення 
для особового складу, набоїв, про- 

довольства, автономна  електро- 
станція, котельня 1 водовід. Для 
дезінформації ворога за 500 м у бік 
Чорноморки спорудили фальши- 
ву батарею. Перший залп по воро- 
гові, зосередженому в Аккермані, 
411 батарея зробила о 9.00 годині 
05.08.1941. В ході оборони Оде- 
си батарея своїм вогнем нищила 
живу силу й техніку противника, 
підтримувала бійців двох оборон- 
них секторів: Південного і Західно- 
го. У цілому провела 220 бойових 
стрільб: по скупченню живої сили 1 
техніки - 103, командних і спосте- 
режних пунктах - 24, по ворожих 
батареях - 72, по автомашинах 1 
танках - 16. Було використано 2119 
снарядів вагою понад 200 т, знище- 
но близько 3000 ворожих вояків. У 
ніч на 16.10.194| батарея прикри- 
вала відступ радянських військ Із 
Одеси, використавши 230 снаря- 
дів, а о 4-й ранку, злетіла в пові- 
тря сама. Особовий склад вивезено 
до Криму. Ком. 411 батареї під час 
оборони Одеси: капітан І.М. Ники- 
тенко, комісар Ш.Т. Катков, інженер 
К.С. Никифоров. Корегував вогонь 
батареї з позицій 25 Чапаєвської 
дивізії заст. ком. П.П. Пиков. Сьо- 
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годні на місці 411 батареї - Мемо- 

ріальний комплекс. 
ЧУБАЇВКА - хутір. Один із Сан- 
жійських хуторів. Існував з другої 
пол. ХІХ - до першої чверті ХХ ст. 
Запосідав терени між Санжійкою 1 
х. Чаусовим. На 1896 - 5 дворів, 19 
мешканців. На початку 1880-х тут 
був значний виноградник (близько 
10 тис. кущів). 
ЧУГУНОВА - хутір. Існував у пер- 
шій чверті ХХ ст. Запосідав тере- 
ни колишніх Арнаутської дачі (Див. 
Дачі земські). По лівий бік верхів'я 
Санжійкої балки. На  військово- 
топографічній карті 1929 -- позначе- 
ний на південь од р-пу ім. Трофимо- 
ва (карта 326). 
о ПОН Келирет ся! Ніколає 

(20.04.1882, 
Римніку-Серат - 
25.05.1950, 
Бухарест) - 
румунський 
ВІЙСЬКОВИК, 

корпусний 

ген. учасник 
Першої світо- 
вої війни. В 
армії з 1902. 

Закінчивши військову академію (1911- 
1913), дістав чин підполковника (1920), 
згодом -- бригадного генерала (1930). З 
1938 обіймав посаду міністра оборони. 
02.06.1940 призначений до 4 армії, на 
чолі якої у червні 1941 вступив у війну 
проти СРСР. Армія діяла на Одеському 
напрямку 1 з перших місяців зазнала 
серйозних втрат. Коло Одеси запро- 
понував головного удару завдати на 
вузькому фронті  Татарка-Великий 
Дальник, тоді як Генштаб 1 маршал І. 
Антонеску передбачили кілька інших 
напрямків. 03.09.1941 звільнений у від- 
ставку. Після війни заарештований. Пе- 
ребував у тюрмі Жілава протягом 1948- 
1950. Помер у шпиталі Вакарешти. 

ЧУПРИНА Павло Кирилович 
г (12.07.1901, 
Овідіополь  -- 
05.04.1977 там 
само) - передо- 
вик  виробни- 
цтва. Закінчив 
4 класи Овід. 
початкової 

школи. Пішов 
працювати на 
різні роботи з 

13 ти років. У 1923-1932 - робітник 
заводу ім.Марті (Одеса). З 1933 - ре- 
монтник на стан. Акаржа, згодом 
лінійний майстер (1948-1955), нач. 
стан. Овідіополь (1955-1961). Наго- 
родж. орденом Леніна (1954). 
ЧЕРВОНИЙ ХУТІР - житло- 
вий масив Таїров. селищної ради. 
Міститься між сел. Таїрове 1 жит- 
ломасивом «Дружний» (побутова 
назва - Царське село). До 2002 - 
експериментальна база кафедри 
плодоовочівництва Одес. с.-г. ін- 

ту. Частина земель збанкрутіло- 
го госп-ва відійшла концернові 
«Одесаагрогаз» (А. Радчук), а той 
спродав окремі об'єкти і позносив 
старі будівлі, в тому числі Й дит- 
садка. В останні роки проваджено 
буд-во житлової багатоповерхівки; 
став до ладу спортивний комплекс 
«Перемога». Хутір виник на місці 
колишніх Одес. заміських хуто- 
рів (див. Алексєєва А.О.), де до 

революції була садиба колоніста 
Бенкендорфа. З початку 1920-х тут 
діяло навч. с.-г. під-во Одес. с.-г. ін- 
ту - «Червоний хутір» (карта 326), 
де працював студентом О.М. Не- 
груль. За спогадами Ю.В. Климова 
(1922-2002), хутір мав двоповерхо- 
ву контору, гуртожиток, ідальню- 
клуб, конюшню, кузню, винний 

цех із підвалом, насосну станцію 
та шахтові криниці для збирання 
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дощової води. Поблизу, за 200-300 
м на південь, містилися слобідка 

на 3-10 будинків. Під час окупації 
госп-во очолювали Векслер (випус- 
кник Одес. с.г. ін-ту) і гол. агроном 
А.І. Гойко (колишн. викладач Од. 
с.-г. ін-ту). Румунська адміністра- 
ція надсилала сюди студентів, але 
вже як робочу силу для державного 
підприємства з назвою «Ферма Раз- 
боєн». По війні госп-во обробляло 
230 га. Вирощувало зернові та ово- 
чеві культури. Мало адмінбудинок, 
гараж на два авто, склад для зерна, 
корівник на 60 голів, магазин. 
ЧХКІДЗЕ Олексій Олексан- 

є дрович(1926, 

| Тбілісі) - роз- 
і відник. Наро- 

залізнични- 
ка (батько О. 
Бегларович). 
Маючи 16 ро- 
ків, 05.09.1943 
добровольцем 
пішов на кур- 
си молодших 

командирів у Батумі. В липні 1944 
став  флагманським  розвідником 
у складі Дунайської військової 
флотилії 1 дістав призначення до 
визволеної Одеси. Тут записався 
до 369 Червонопр. окремого Кер- 
чен. б-ну морської піхоти. Прой- 

дився в сім'ї 

шов бойовим шляхом до Відня. І 
вже мирного часу, влітку 1945 на 
розмінуванні фарватеру Дунаю, пі- 
дірвався, зазнав дуже тяжкого по- 
ранення 1 контузії - втратив обидві 
руки, зір, а потім слух. Перебував 
в інтернаті для тяжко хворих у міс- 
течку Данки під Серпуховим (Мос- 
ков. обл.), але й там знайшов собі 
діло, організував зі школярів загін 
«Пошук», зібрав з їхньою допомо- 
гою матеріали про своїх однопол- 
чан і написав книжку. В ній є роз- 
повідь і про підготовку та перебіг 
Дністровської десантної опера- 
ції. О.Чхеїдзе тоді був у складі 369 
б-ну морської піхоти -- готувалися 
до наступальної операції в околи- 
цях Одеси. 12.08.1944 він, старший 
матрос В. Запсельський 1 старш. 2-Ї 
ст. І. Бойчак перебралися на Ота- 
рик, звідки попровадили розвідку 
Аккермана 1 с. Мологи. 21.08.1944 
першим десантувався Дністр. ли- 
маном у складі штурмових загонів 
6-ну з с.Калаглії. У 1980-х, за смі- 
ливість 1 відвагу на фронті, багато- 
літню працю в напрямку військово- 
патріотичного виховання молоді О. 
Чхеїдзе був записаний до книги По- 
шани ЛКСМ Грузії, а ЦК ВЛКСМ 
нагородив його почесним знаком 
«Військова доблесть». 
Чхеийдзе А.А. Записки дунайского развед- 
чика. - М., 1984. 
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ШАМОВА (Гичко) Надія Ми- 
колаївна 
(нар. 28.03.1924, 
Дальник Овід. 

р-ну) - педа- 
гог,  краєзна- 
вець. Закінчи- 
ла філол. ф-т 
Одес. ун-ту ім. 
Мечнико-ва 
(1949). Викла- 
дала в Кор- 

сунь-Шевчен- 
ків. педучили- 

щі, вчителювала в Одесі (1949- 

1954), в гімназії Рати Тиринджи 
(1954-1961, Корча Албанія). По- 
вернувшись в Україну, працювала 

в школах Мо 78 та 85 м.Одеси, на 

філол. ф-ті Одес. ун-ту ім. Меч- 
никова, була перекладачем 1-ї но- 

таріальної контори, вивчала істо- 
рію Овід. р-ну. Написала книжку 
«...Я знаю край» (2004 та 2008). 
Нагородж. медалями, почесними 
грамотами. 
ШАМОНІНА Єлизавета Хар- 

лампіївна 
(1927, Петро- 
павлівка Астра- 
хан. обл. -- 
2002, Петро- 
долинське) 

-- педагог. За- 
кінчила |  То- 
бол. пед. уч- 
ще. З 1964 
мешкає в Пе- 

-- тродолинсько- 

му. Протягом 1983-1990 обіймала 
посаду дир. БК. Під її керівни- 
цтвом з'явились естрадний, тан- 

цювальний, драматичний і лялько- 
вий гуртки, клуб «Господаронька», 
«Літературна вітальня». У 1986 
колектив БК здобув диплом Все- 
союзного огляду самодіяльної ху- 
дожньої творчості. Відповідально 
виконувала громадську роботу: в 
1970-ті - ком. санітарної дружини 
р-пу; у 1980-ті - агітатор, член ви- 
борчих дільничних комісій; у 1990- 
ті - член жіночої ради. Завжди і в 
усьому створювала навколо себе 
особливу атмосферу творчості, 
емоційного піднесення. 

ШАПОВАЛОВ Олександр Єв- 
генович (нар. 
02.09.1959, 
Великодолин- 

ське)-- педагог, 
винороб-ама- 
тор. Наща- 
док місцевого 

роду  Розго- 
ї нів. Закінчив 

| Одес. ун-т ім. 
| -- Мечникова 

(1931). Викладав у вечірній школі 
Іллічівська (1981-1984), потім в Іл- 
ліч. проф. судноремонтному ліцеї, з 
1996 -- дир. цього закладу. Під його 

керівництвом колишнє СПТУ Мо15 
реорганізувалося в заклад, де з 1990 
готують кваліфікованих робітників 
після  неповн.-середньої школи. 
Учні й педагоги є переможцями і 
призерами фахових обл. та Всеу- 
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країнських конкурсів за професі- 
ями  «електрогазозварник»,  «ма- 
ляр-штукатур». Ліцей також при- 
діляє багато уваги патріотичному, 
духовному й естетичному вихован- 
ню молоді: діє козацький осередок, 
щороку бувають учнівські науково- 
практичні краєзнавчі  конферен- 
ції «Край мій рідний південний», 

учасниками яких також бувають 
школярі Овід. р-ну, працює гурток 
народної вишивки «Дивосвіт», фо- 
тогурток «Промінь» тощо. А понад 
усе це - захоплення виноробством: 
переможець обл. та Всеукраїн- 
ських конкурсів виноробів. Пушкі- 
ніст. Був депутатом Ілліч. міськра- 
ди (2002-2006), керував комісією у 
справах освіти, охорони здоров'я, 
спорту 1 молоді. Нагородж. відзна- 
ками МОН України «Відмінник 
освіти» (2006), та «Антон Макарен- 
ко» (2007), почесними грамотами. 
ШАРЖИНСЬКИЙ Афанасій 
Семенович (помер у 1315) - тирасп. 
повітовий землемір. Походив з волин- 
ських шляхтичів польського герба 
«Юноша» (або «Баран»), що здобули 
дворянство на службі в Рос. імп. Один 
з перших межовиків краю. За період з 
1799 по 1309 нарізав земельні наді- 

ли під більшість дач Тирасп. повіту: 
іноземних кол. (німецьких, грецьких, 

болгарських) 1 присадибних ділянок 
для хуторів 1 поселень Одес. градона- 
чальства. Склав плани дач. 
павутині Микола Микола- 

йович (нар. 
й 21.06.1955, 

| Миколаївка 
| Овід. р-ну) - 
' державний 1 

громадський 
діяч. | Закін- 
чив Білгород- 
Дністров. ри- 
бопромисло- 

вий технікум (1976), екон. ф-т Укра- 
їнської с.-г. академії (1983). Працю- 
вав ст. інженером рибокомбінату 
(1976, Забір'я Київ. обл.), був заст. 
голови правління рибол. к-пуїім.ХХ 
з'їзду КПРС у Рожищеві Кагарл. 
р-ну Київ. обл. (1977-1982, з пере- 
рвою на службу в РА). Очолював 
риб. к-п «Перемога» в Переяславі- 
Хмельницькому (1982-1984), був 
дир. Ворошиловгр. обл. рибокомбі- 
нату (1984-1990), депутатом 1 голо- 
вою Станично-Луганської райради 
(1990-1991). Народний депутат ВР 
України (1990-1994 і 2002-2006). 
З 1993 - ген. дир. об'єднання «Ук- 
ррибгосп» (Київ). Міністр рибного 
госп-ва України (1994-1997), очо- 
лював Держкомітет рибного госп- 
ва (1997-2000) 1 Держ. департамент 
рибного госп-ва (2000-2002). На- 
городж. орденами За заслуги ПІ, П 
ст-нів, Св. Володимира, медалями, 

почесними грамотами. 
ШВЕЦЬ (Решетньова) Лариса 

Олексан- 
дрівна (нар. 
27.01.1963, 
Засілля | Ми- 
колаїв. обл.) - 
педагог- 
хормейстер, 
викладач. За- 
кінчила Мико- 
лаїв. муз. уч- 
ще (1982; клас 

В.В. Кучеревського), Одес. кон- 
серваторію ім. Нежданової (1987; 
клас проф. А.П. Сирібрій). З 1983 
керувала хором заводу «Продмаш», 
була вокалісткою ансамблю в Одес. 
обласному об'єднанні вокально- 
інструментальних ансамблів. З 
1994 -- викладач вокально-хорових 
дисциплін у Великодол. ДМШ. 
Створила дитячий хор «Сонячний 
струмок», який став призером (ПІ 
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місце) міжнар. хорового конкурсу 
їм. Димитрова в Болгарії (1999). 
Керує дитячою вокальною студією 
«Джельсаміно» при Овід. РБК. ЇЇ 
учні Г. Богаченко, І. Члек, Д. Швець 
працюють в  ДМИНИІ. Вихованці 

вступають до спеціальних музич- 
них закладів, стають переможцями 
обласних, Всеукраїнських та між- 
нар. конкурсів (Є. Шпаченко, О. 
Латанський, К. Мазур, Д. Дунаєв, 
А. Корнелюк, М. Брацлавський, К. 
Усатюк та ін.). Нагородж. почесни- 
ми грамотами. 
ШЕВЧЕНКО Анатолій Андрі- 

йович (нар. 
15.10.1940, 
стан. Тимашів- 
ська Красно- 
дар. краю) - 
агроном, гос- 
подарник. За- 
кінчив Одес. 
с.-г. їн-то у 
1966. З 1969 - 
бригадир «та 

тракторної бригади навч. госп-ва 
їм. Трофимова; з 1972 - брига- 
дир рільничої бригади; з 1980 - 
старш. агроном з кормовиробни- 
цтва; з 1985 - нач. кормового цеху; 
з 1987 - нач. лабораторії якості та 
впровадження у практику досяг- 
нень науки і передового досвіду. 
У 1972-1974 - депутат Олександр. 
сільради, у 1988-1990 - секр. парт- 
кому. Запровадив бригадний підряд 
на вирощуванні сільгоспкультур, 
під його керівництвом урожайність 
досягла 55 ц збіжжя з га. Нагородж. 

орденами «Знак Пошани» (1973) 
1 Трудового Червоного прапора 
(1979), медаллю «Ветеран праці» 
(1975). Почесний житель Молодіж- 
ного (2010). 
ШЕВЧУК Сергій Онисимович 
(1906, Кульчини Антонів. р-н Кам'ян.- 

Поділ. обл. - 10.04.1944, Олексан- 

дергільф) - військовий, полковник. 
Призваний в РСЧА Ставропольським 
РВК. У 1942-1943 був нач. штабу 4 Гв. 
ККК. В Одеській операції 05.04.1944 
призначений ком. 10 КД. Вона діста- 
ла завдання рухатися на Овідіополь і 
Кароліно-Бугаз та перекрити шляхи 
відступу ворога з Одеси через Дністр. 
лиман. Після взяття 09.04.1944 пів- 
нічної частини Овідіополя вранці 
10.04 дивізія стала до бою на право- 
му березі р.Барабой з чисельнішими 
силами 306 німецької піхотної диві- 
зії. У другій половині дня полковника 
С.О. Шевчука важко поранило, після 
чого, за спогадами ветеранів, він по- 
трапив у полон, а потім його нібито 
закатували. Полковник у відставці 
Г.Л. Прімін (колишній нач. штабу 40 
КП; помер 1990) повідомив, що по- 
ранений С.О. Шевчук залишився в 
Олександергільфі. 
ШЕВЧУК Раїса Карпівна (нар. 

02.02.1938, 
Федорівка Ко- 
товськ. р-ну 
Одес. обл.) - 
передовик ви- 
робництва. Шс- 
ля 7-річки (1955) 
працювала в 
рільничій бри- 
гаді місцевого 

к-пу, вчилась 
у вечірніх кла- 
сах Котовськ. 

СШ. У 1957 вийшла заміж 1 переї- 
хала до Дальника Овід. р-ну. Відто- 
ді 35 років працювала в рільничій 
бригаді к-пу ім.ХХІ з'їзду КПРС. 
За досягнення у вирощуванні ово- 
чевих культур нагороджена ор- 
деном Трудової слави ПІ ст-ня. 
(1977). Переможець обл. конкурсу 
«Майстер золоті руки», нагородж. 
медаллю «Ветеран праці», знаком 
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«Переможець соц. змагання», по- 
чесними грамотами. 
ШЕДЕВЕР Костянтин Олек- 
сандрович (роки життя невід.) - 
дворянин, поміщик Одес. повіту. 
04.02.1883 вступив до Одес. дворян- 
ського зібрання. Був сином поручика 
Олександра Дмитровича Шедевера, 
власника наділу біля с. Василівка 

(Шостакове) Одес. повіту (на 1885 - 
390 дес.землі). Прикупив край Чорно- 
го моря частину власності Інгістових 
поблизу х. Тернового, де заснував х. 
Шедевера. У дворянському адрес- 
календарі з 1397 він уже зазначений 
як власник с. Тернове Одес. повіту. 
Мав французьке «коріння» що сягає 
першої чверті ХІХ ст. На 1323 в Оде- 
сі утримувала пансіон для дівчаток 
пані Шедевер. Дід К.О.Шедевера був 
учасником рос.-тур. війни 1328-1829, 
служив в гусарському полку принца 
Оранського. Про нього згадав одно- 
полчанин 1 мемуарист О.М.Вульф. 
Познайомилися вони 21.08.1829 у та- 
борі під Шумлою. Полковий ад'ютант 
Шедевер з Одеси був «во всех отно- 
шениях прекрасньй молодой чело- 
век, соединяющий благородньїй ха- 

рактер с добрьм сердцем». Шедевери 
мали земельні наділи в кількох міс- 
цях Херсон. губ. Так, у 1856 в Ана- 
ніївському повіті мешкала Анастасія 
Шедевер, дружина штабс-ротмістра 
Дмитра Шедевера 1 власниця с. Дми- 
трівка у верхів'ях р. Середній Куяль- 
ник. На 1368 родині також належали 
землі біля сел. Миколаївка при р. Чи- 
чіклеї того самого повіту. Двоюрід- 
ні брати К.О.Шедевера - Микола 1 
Дмитро Миколайовичі, на 1396 були 
власниками економії на р. Інгулець, 
при с. Христофорівка (Горбачова, Пе- 
рехрєстове) Дмитрівської вол. Олек- 
сандр. повіту. 
Вульф А. Н., Дневники. - М., 1929; Пав- 
ловский И.Ф. Исторический очерк Пе- 
тровского Полтавского Кадетского Кор- 

пуса. - Полтава. 1890; Дворянский адрес- 
календарь на 1897 год. - С.Пб., 1897; 
Шуманский Е.А. Одесское благородное 
собрание: исторический очерк. - Одесса, 
1914; Адресная и справочная книга всей 
Одессьт на 1911 год. - Одесса, 1911. 

ШЕДЕВЕРА - хутір, якого тепер 
нема. Виник наприкінці ХІХ ст. на 
викуплених у родини Мархоцьких- 
Інгістових землях. Містився на 
узбережжі Чорного моря поміж 
Терновим (Тнгістова) і Крижанів- 
кою (карти 29-29а). Дістав назву 
від К.О.Шедевера, за яким у 1906 і 
1911 було записано 364 дес. землі. 
ШЕЙИКІН Михайло Степанович 

| (15.11.1908, х. 
Кадушкіно те- 
пер Кіквідзен. 

р-ну | Волго- 
-у град. обл. -- 

170 03.05.1989, 
зо Одеса) - вій- 

ськовий. В ар- 
мії з 1929. За- 

кінчив Ленін- 
град. військ.- 

удій політ.  уч-ще 
(1934), курси «Постріл» (1943). 
Учасник  радянсько-фінської  ві- 
йни (1939-1940). З 27.02.1944 ком. 
220 гв. СІ (79 гв. СД, 8 гв. ар- 
мії). Під час Одес. наступальної 
операції його полк визволяв з 09 
на 10.04.1944 Татарку, Одесу, а з 
11.04 по 13.04 - узбережжя Чорно- 
го моря від Сухого лиману до Дні- 
стровського. Наступаючи з Вели- 
кого Дальника, полк 09.04 зав'язав 
бій у Татарці. Було підбито 9 танків, 
полонено більш як 1000 ворожих 
солдатів та офіцерів, визволено 5 
тис. наших людей, що були в поло- 
ні. Радянські бійці захопили також 
валки возів та аеродром, на якому 
стояло 20 ворожих літаків. До ве- 
чора полк дійшов до Люстдорфа, 
а 10.04 вже крокував Дерибасів- 
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ською. Потім 220 полк у складі І 
Білор. фронту брав участь у Вісло- 
Одерській операції. З 22.01 по 03.02 
1945 полк форсував р.Варта біля 
Познані, далі р.Одер біля Франк- 
фурта. 24.03.1945 М.Шейкіну на- 
дано звання Героя Радянського 
Союзу. 16.04.1945 в бою за м. За- 
ксендорф його контузило. ПО війні 
мешкав в Одесі, працював настав- 
ником молоді в Одес. худож. уч-щі 
(до 1984). Нагородж. орденами Ле- 
ніна, Суворова ПІ ст-ня, Червоної 
Зірки, трьома Червоного прапора, 
медалями. Не раз бував у нашому 
районі та його центральному сели- 
щі, не шкодував сил для патріотич- 
ного виховання молоді. Почесний 
громадянин Овідіополя (1969). 
ШЕЛЛ Адольф Якович (25.03. 
1362, Люстдорф - 07.02.1920, Оде- 
са) - військовий, ген.-майор. За- 
кінчив Одес. реальне училище, 
потім Михайлівське арт. уч-ще 
(1833). Служив у 14 артбригаді: з 
19887 - поручик, з 1894 - штабс- 
кап. з 1898 - кап. Учасник при- 
душення Боксерського повстання 
в Китаї (1899-1901). З 1905 - під- 
полковник 3 артбатареї 35 артбри- 
гади, учасник російсько-японської 
війни 1904-1905; ком. 3 батареї 15 
артбригади (1907). Здобув ордени 
Св.Станіслава ПІ і П ст-нів (1892, 
1900), Св.Анни ПІ ст-ня. (13896), 
Св.Володимира ГУ ст-ня (1905). 
Під час Першої світової війни - на 
фронті (1914-1913). У чині ген.- 
майора служив в армії Української 
держави за часів гетьмана П.П. 
Скоропадського, командував І ар- 
тбригадою. З кінця 1918 - керівник 
загонів самооборони німецьких 
приміських сіл Одес. р-ну. Один з 
керівників  протибільшовицького 
повстання 1919, очолював коорди- 
наційну раду для взаємодії зі шта- 

бом Добровольчої армії. 28.08.1919 
увійшов до складу Центральної 
Ради самооборони та ЦК німців 
Чорномор. краю. У грудні 1919 - 
січні 1920 брав участь у створен- 
ні народного ополчення в Херсон. 
губ. до якого, разом з німцями, 
входили мешканці укр., рос. і болг. 

сіл. Своїм головним завданням А. 
Шелл вважав боротьбу з бандитиз- 
мом у тилах Добровольчої армії. На 
початку лютого 1920 його знайшли 
вбитим у центрі Одеси (за іншою 
версією, він евакуювався до Греції, 
а потім до Югославії). 

ШЕЛУХІН Сергій Павлович 
(1864, Золотон. 
повіт Полтав. 
губ. - 1938, 
Прага) - юрист, 
громадський 1 
ПОЛІТИЧНИЙ 
діяч, письмен- 

ник  (псевдо- 
нім С. Павлен- 
ко). Народився 
В ПОМІЩИЦЬКІЙ 

сім'ї.  Закін- 
чив юрид. ф-т 

Київ. ун-ту Св. Володимира (1838). 
Працював суддею в різних міс- 
тах України, активіст українсько- 
го руху (з 1905). Був гол. Ревкому 
Одеси (1917), діяч Українскої партії 
соціалістів-федералістів (УПСФ), 
член Центральної Ради, ген. суддя 

УНР, міністр судових справ в уря- 
ді В. Голубовича (лютий-квітень 
1918). Загетьманату - член Держав- 
ного сенату та гол. делегації на пе- 
реговорах з РРФСР. За часів Дирек- 
торії виконував обов'язки міністра 
юстиції (1919), був членом укра- 
їнської делегації на мирній конфе- 

ренції в Парижі (1919), З 1921 жив 
у Чехо-Словаччині: проф. карного 
права УВУ й Укр. пед. ін-ту ім. Дра- 
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гоманова у Празі (1924-1925), член 
Українського Історично-філол. 
тов-ва; голова Українського Комі- 
тету у Чехо-Словаччині (Прага) та 
Українського Правничого тов.-тва 
в Чехії. Відомі Його праці з істо- 
рії українського права, переваж- 
но, розвідки про «Руську Правду» 
(1929), «Історикоправні підстави 
української державности» (1929); 
«Варшавський договір між поляка- 
ми і Петлюрою» (1926); історичні: 
«Звідкіля походить Русь -- теорія 
кельтського походження Київської 
Руси» (1929), «Україна - назва на- 
шої землі з найдавніших часів» 

(1936) та ін. У праці «Німецька ко- 
лонізація на Півдні Україні» (Оде- 
са, 1915) подав етнографічний опис 
кол. нашого краю. 
ШЕРЕР Володимир  Олек- 

сандрович 
(нар. 1937, 
Андрієво- 
Іванівка Одес. 
обл.) -вчений- 
фізіолог вино- 
граду. Закін- 
чив Одес. ун-т 
їім.Мечникова 
(1961).  Пра- 
цював учите- 
лем біології і 

хімії. З 1962 - в ін-ті Таїрова: мол., 
старш. наук. працівник, учений 
секр. виконував обов'язки заст. 
дир. 20 з лишком років завідував 
лабораторією фізіології. Захистив 
канд. (19648) і докт. (1994) дисерта- 
ції; стар. наук. прцівник (з 1974). 
Основні напрямки: фізіологія ви- 
нограду, механізми витривалості 
винограду до низьких температур, 
вплив фізіол. активних сполук на 
виноград. Опубл. понад 130 наук. 
робіт, у т.ч. З монографії. Автор ви- 
находів СРСР та патентів України, 

«Заслужений діяч науки 1 техніки 
України». Нагородж. медалями, 
знаком «Винахідник СРСР» та ін. 
Власов В.В. Шерер Владимир Алек- 
сандрович // Видньюе ученье Одессь. -- 
Вьп.12-13. - Одесса: 2004. 

ШИЛІНГОВСЬКИЙ Іван Гри- 
горович 
(30.05.1903, 
Овідіополь -- 
30.03.1967) - 
військовий. У 
1914 закінчив 
церковно-при- 
ходську  шко- 
лу, в 1918 - по- 
чаткове уч-ще 
в.  Овідіополі. 
В 1919 всту- 
пив до Спілки 

червоної молоді 1 Ооув її організато- 
ром в Овідіополі. У 1920 був голо- 
вою Овід. РК комсомолу 1 началь- 
ником загону частин особливого 
призначення. Зарахований у Чор- 
номорський флотський екіпаж, до 
об'єднаної школи Чорноморського 
флоту: плавав на крейсері «Комін- 
терн» учнем арт. електрика (1925- 
1926). В кінці 1926 призначений 
арт. електриком на крейсер «Черво- 
на Україна», став членом ВКП(б). У 
1928 як курсант на крейсері «Авро- 
ра» відвідав Норвегію 1 Данію. По 
закінченні Військово-морського уч- 
ща ім.Фрунзе (1931), дістав призна- 
чення на крейсер помічн. вахтового 
командира. Далі обіймав таку поса- 
ду на лінкорі «Марат» (1931-1933). 
З 1933 - флагманський артилерист 
штабу Північного флоту (Поляр- 
не), з 1935 флагманський спеціаліст 
ППО штабу Північного флоту. Слу- 
хач командного фак-ту Військово- 
морської академії їм. Ворошилова 
(1936-1939), Після неї - старш. по- 
мічник нач. відділу упр. Гол. мор- 
ського штабу ВМФ, Учасник ВВВ. 
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У перших числах травня 1945 скеро- 
ваний у розпорядження військового 
командування ПНР. Прибувши до 

Варшави, дістав призначення на по- 
саду нач. штабу ВМФ Польщі, був 
старшим радником при команду- 
ванні ВМФ ПНР (1945-1948), заст. 
командувача ВМОФ, в.о. ком. ВМФ, 

заст. ком. Військово-Морським фло- 
том ПНР (1943-1952). У квітні 1952 
відкликаний до СРСР. З травня цьо- 

го року - нач. кафедри військово- 
морських дисциплін  військово- 
морського ф-ту Військової академії 
тилу ім.Молотова в м.Калінін (нині 
Твер). В кінці 1956 звільнений у за- 
пас через хворобу. Нагородж. орде- 
нами Леніна, двома Червоного пра- 
пора, двома Червоної зірки; поль- 
ськими орденами Золотий хрест 
заслуги 1 Відродження Польщі, ме- 

далями «За Перемогу і Свободу», 
«За вислугу років», «За Одер, Нессе 
1 Балтику». о 
ШИЛІНГОВСЬКИЙ Олександр 
Андрійович (нар. 21.09.1926, Ові- 

діополь) - ви- 

робничник. 
Учасник ВВВ: 
01.11.1944 мо- 
білізований 
до РА, вою- 

вав у складі 

інж.-саперних 
військ ПІ Укр. 
фронту. Після 
демобілізації 
працював нач. 
віЙСЬКОВО- 

облікового столу Овід. райвійсь- 
ккомату (1950-1952), зав. загальним 
відділом Овід. райвиконкому (1953- 
1963), майстром ДЕУ-733 Овід. р-ну 
(1963-1992). Нагородж. медалями 
«За відвагу», «За перемогу над НІі- 
меччиною», ювілейними ВВВ, по- 
чесними грамотами. 

ШІЦЛЕ Людвіг (1788, Рудерсберг, 
Німеччина - 01.01.1362, Грослібен- 
таль) - колоніст. Прибув до Грослі- 
бенталя у 1816. Кілька разів (1821, 
1837 1 1841) його обирали на посаду 
шульца  Лібентальського округу. 
Був людиною твердої і крутої вдачі. 
Не раз діставав догани окружного 
начальства через скарги мешканців 
кол. на те, що силою допомагав ін- 

шим  колоністам стягувати борги. 
Одним з перших серед колоністів 
почав застосовувати у своєму госп- 
ві механічні машини (з 1839 мав ме- 
хан. молотарку). Орендував наділи 
на землях с.Олександрівка: з 1331 у 
відставного солдата Павла Єгорова і в 

унтер-офіцера Бальшова. Серед його 
нащадків відомі Людвіг Людвігович 
Шіцле (1892 р.н., з 23.02.1920 входив 
до складу Грослібентал. волосного 
ревкому, а 13.10.1937 репресований), 
Гван Людвігович Шіцле (1901 р.н., ре- 
пресований 13.10.1938). 
ШИНКИ (корчми) краю у ХІХ 
ст. - це найчастіше окремі будівлі у 
поставі селянської хати чи великого 
заїжджого двору край дороги чи біля 
поштових станцій. Там спродували 
спиртні напої, і дбали про це шинка- 
рі. Їхню роботу українці-рільники за 
пристойну не мали, тому її традицій- 
но виконували люди неслов'янського 
походження -- євреї, вірмени, греки 
тощо. Найкращим місцем для ство- 
рення закладу було узбіччя поштово- 
транспортної магістралі, що пере- 
тинала через населений пункт. На 
території краю шинки відомі з по- 
чатку ХІХ с. Так, 1303 шинок зафік- 
совано на дачі Вуковича, між сс. 
Гакержа 1 Остапівка. В с. Татарка 
шинок (кам'яний дім, критий шалів- 
кою) міщани збудували 1313 року 
саме поблизу овідіопольської дороги. 

І здавали в оренду євреям. У 1830-х 
це був Мошка Ульман, згодом Лейба 
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Аронович. Кошти від оренди йшли 
на церкву. В хуторах Сухого Лиману 
шинок належав Лейбі Лернеру (1829). 
У  німців-колоністів такий заклад 
звався кнайпа (від нім. Кпеїре). Влада 
забороняла колоністам будь-які при- 
ватні заклади на території колоній 
без дозволу окружного начальства. 
Все ж розвиток цієї сфери торгівлі 
не припинявся завдяки євреям, які 
брали так званий «винний відкуп» і 
сплачували орендні Одеській конто- 
рі опіки, На 1812 у кол. Францфельд 
шинок утримувала Хайка. Та одного 
разу її пограбували цигани. Місцевий 
приказ почав розшуки їх. І впіймав у 
Грослібенталі. З 1340 в кол. Грослі- 
бенталь корчму мав аккерманський 
міщанин Дувід Рінеша. З др. пол. ХІХ 
ст. на зміну шинкові прийшов трак- 
тир (з'їжджий двір з рестораном, що 
мав житлові приміщення для людей і 
стійла для худоби). 1382 в Овідіопо- 
лі євреям належали 10 із 14 тракти- 
рів, 6 із 3 винних погребів та оптовий 
склад спирту. А. Ренников дав опис 
одного з таких закладів у Грослібен- 
талі (1915), що належав грекові: «за- 
їжджий двір розташований на краю 
колонії. В середині, у тісних почор- 
нілих від диму та сажі комірчинах 
суміш усіляких пасажирів - від беса- 
рабських поміщиків у дорогих шубах 
до простих овідіопольських селян. 
Гладкий грек-буфетник бігає в ажі- 
отажі круг прилавка 1 віддає нервові 

розпорядження своїм «офіціантам». 
Один із подорожніх ХІХ ст. записав: 
«колись, було, зайдеш до шинку, там 
справжній клуб. Зусібіч долинає го- 
мін підпилих селян; шинкар, приязно 
всміхаючись, наллє «шкалик» і по- 
дасть спробувати хмільне клоном. За 
п'ятак тобі викажуть всіляку повагу 
й привітність. Шинок для селянина 
був місцем відпочинку від праці, сі- 
мейних негараздів, тут складали до- 
говори зі скупниками хліба. Правда, в 
корчмі пропивали зароблені від про- 
дажу гроші...». 
ШОСТАКОВА - хутір на правому 
березі р.Барабой на північ від дороги 
з Аджидера в Хаджибей (карта 14). 
Виник на місці козацького хутора, що 
існував тут із 1791 (карта Фа). Після 
переселення козаків увійшов у межі 
дачі Аджидера і Калаглеї. Деякий 

час належав відставному штабс-кап. 
ГЛ. Шостаку. Після 1303 не згадуєть- 
ся. Сам Г. Шостак дістав наділ (дачу 
391), де заснував с.Барабой (Шоста- 
кове, нині Василівка Біляїв. р-ну). 
ШТЕМПЕЛЬ Христофор Фер- 
динанд, фон (01.12.1744-13800) - 
військовий. Походив з курляндських 
німців, барон. На російській службі у 
складі Санкт-Петербурзького (інозем- 
ного) легіону (1769-1774), добився 
чину секунд-майора (01.01.1733) Ни- 
жегородського піхотного полку. На- 
городж. орденом Св.Георгія ТМ ст-ня. 
(26.11.1795). Перебував в Овідіополі. 
З 1796 - чин майора. Після відставки 
Є. Ферстера, став комендантом Овід. 
фортеці (24.05.1797). 
ШТЕРЕНБКРГ Поліна Мар- 
ківна (1907, Гайсин  Вінниц. 
обл. - 1987, Одеса) - вчений- 
виноградар. Закінчила зерновий 
ф-т Одес. с.-г. ін-ту (1931), інститут 
ужиткової зоології і фітопатології 
(1936). Працювала фітопатологом 
Алма-Атин-ської станції  захис- 
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ту рослин, 

Північно- 

Донецької 

держ. селекц. 

станції, на 

Держсортоді- 
лянці в Челя- 

бінській обл., 
була наук. 
працівником 
Одес.  наук.- 
дослід. станції 

рільництва (з 1946), фітопатологом 
Березівської ентомологіч. ділянки. 
Захистила канд. дис. з питання хво- 
роб зернобобових культур (1950). 
Працювала в УкріНДІВІВ ім. Таї- 
рова: мол. наук. працівник (1952), 
зав. відділом захисту рослин - стар. 
наук. працівник (1960), захистила 
док. дис. (1963). Понад 30 років ві- 
дала питанням захисту винограду 
від хвороб і шкідників, досліджен- 
ням з біології, епіфітотіології. Одна 
з найзначніших наук. розробок - 
система боротьби з плямистим не- 
крозом. Опублікувала 126 інших 
наук праць, склала понад 700 рефе- 
ратів робіт вітчизняних і зарубіж- 
них авторів. 
ШТУМНФ  (5єипрі) Карл 

(12.05.1899, 
| Олександер- 

гільф - 20.11. 
1992,  Штут- 
гарт) - істо- 
рик. Виїхав до 
Німеччини 
1918, маючи 

намір піти до- 
бровольцем 
до армії. Піс- 

ля поразки 
армії у війні та революційних по- 
дій вступив на іст.-географ. ф-тет 
Тюбінген. ун-ту. 1922 здобув сту- 
пінь магістра, захистивши дис. 

«Німецькі кол. на березі Чорного 
моря». Того ж таки року одружив- 
ся з Мартою Принц, яка стала його 
секретарем. Протягом 1922-1933 - 
викладач СШ для дівчаток у Тару- 
тиному (Бесарабія). Провадив до- 
слідницьку роботу, читав лекції з 
історії німців-колоністів. Зрікшись 
румунського підданства, зазнав де- 
портації. Оселився в Штутгарті. З 
1938 очолював науково-дослідний 
центр  «ВиїіапдадеціясЬіштя» у 
Берліні. Прочитав більш як 400 
лекцій з історії німців-колоністів, 

склав описи німецьких кол. (збе- 
реглося 37), написав низку статей 
для німецьких газет, а також взяв 

участь у роботі першої російсько- 
німецької Асамблеї (1939). З 
07.1941 по 10.1942 - робота в 
Україні, у складі зондеркоманди, 
що входила до Міністерства, яке на 
чолі з А. Розенбергом порядкувало 
на «Східних» (окупованих) терито- 
ріях. Разом з 50 колегами побував у 
100 селах, сфотографував історич- 
ні пам'ятки, в тому числі могилу 
С.Х. Контеніуса (знищена 1944). 
Працював у  Дніпропетровсько- 
му архіві, що стало основою його 
праці «Колонія Хортиця» («ІЛе 
Коїопіеп СБогіїїга», 1944 ). Діс- 
тав догану «за гуманне ставлення 
до українського населення» і був 
відправлений до Німеччини. По 
війні мешкав у Тюбінгені, викла- 

дав у гімназії. 
Використав- 
ши  докумен- 
ти з України, 
написав свою 
найбільшу 
працю «Еміг- 

рація з Німеч- 
чини в Росію 
в роки 1763- 
1362», в якій 
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дослідив історію німецької коло- 
нізації, та відтворив родовід сво- 
єї родини, з якою з'єднався після 
війни. Протягом 1951-1963 - наук. 
робота, 1955-1966 - на держав- 
них 1 громадських посадах: нач. 
у справах культури (1957-1968), 
голова національної спілки емі- 
грантів (1963-1968) і депортова- 
них німців (1968-1975). Виступив 
із 300 лекціями про долю німців, 
депортованих за часів СРСР з ро- 
сійських та українських кол., три- 

чі Їздив до США (між 1971 1 1978), 
де прочитав 18 лекцій, зібрав та 
впорядкував листи й спогади емі- 
грантів з України і Росії в Аме- 
риці, видав книжку «Німці Росії. 

Двісті років дороги». Має зван- 
ня почесного президента музею 
німецько-російських емігрантів у 
Регбі (Шівн. Дакота). За співчуття 
до співгромадян і фінансову під- 
тримку, нагороджений орденом За 
заслуги І кл. 
ШУБЕРТ Федір Федорович 

(12.02.1789, 
Санкт-Петер- 
бург - 15.11. 
1365) - карто- 
граф-геодезист. 
Почесний член 
Петербург. АН 
(1827), ген. від 
інфантерії (18435), 
нач. Військово- 

топографічного департаменту Ген. 
штабу (1846-1859), почесний 
член Морського вченого комітету, 
член Імп. Географ. тов-ва. Учас- 
ник військових кампаній проти 
турок у Молдавії 1806-1312; Ві- 
тчизняної війни і закордонного 
походу російської армії 1812- 
1314. З 1804 провадив геодезичні 
замірювання губерній Рос. імпе- 
рії, з 1819 - начальник 3 відділу 

Військово-топографічного депо 
Ген. штабу. У 1822 розробив По- 
ложення про Корпус військових 
топографів і став його першим 
дир. У 1832-1543 очолював Гід- 
рографічне депо Гол. штабу 1 був 
членом Академії Ген. штабу; нач. 
Гідрографічного депо Гол. Мор- 
ського штабу (1827-1837). Автор 
10-верстної «Спеціальної карти 
Західної частини Росії» на 60 
аркушах, відомої під назвою - 
«Карта Шуберта» (наш край зо- 
бражено на ІІ аркуші; карта 23) 
та першої редакції 3-верстної 
«Військово-топографічної карти» 
(аркуш ХХХІ-9), яку видавали до 
1920-х. 
ШУЛЬГІН Василь Віталійович 

(13.01.1878, 
Київ - 15.02. 
1976, Володи- 

мир)-політич- 
ний діяч. По- 
ходив 3 дво- 
рян Волин- 
ської губ., де- 
путат П-ГУ скли- 
кань Держав- 
ної Думи, ре- 
дактор газети 

Відомий з публіка- 
цій і виступів у Думі щодо спра- 
ви Менделя Бейліса. 02.03.1917 
написав  чернетку  «Маніфес- 
ту» - зречення імператора Ми- 
коли П. Під час громадянської 
війни був одним із засновників 
Добровольчої армії. Входив до 
Особливої ради і керував розвід- 
кою і контррозвідкою «Азбука», 
що діяла з 29.11.1913 і в Одесі. 
Після відходу 7-3 лютого 1920 
частин Білої армії з Одеси до 
Дністра, вже в еміграції написав 

спогади, у яких розповів про по- 
дії, пов'язані з Овідіопольським 

«Киевлянин». 
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загоном. За кордоном тримався 
діячів Білої еміграції, протягом 
1925-1926 таємно перебував у 
СРСР, опублікував свої вражен- 
ня від НЕПу в книжці «Три сто- 
лиці». Автор кількох книжок про 
походження антисемітизму, про 
природу 1 походження українців 
(«Українствующіє 1 ми», 1939), 
а також мемуарів «Роки. Спога- 
ди колишнього члена Державної 
Думи» (1979) та ін. У визволеній 
Югославії (1944) його заарешту- 
вали й вивезли до СРСР. Засудили 
на 25 років за антирадянську ді- 
яльність. 1956 амністований. 
Шульгин В. 1920 год // Русская мьісль. - 
1921. - Мо 3-4. | 
ЩИРСЬКИЙ Микола Панте- 

леймонович 
(21:05.1929, 
Надлак Ново- 
Архангел. р-ну 
Кіровогр. 
обл. - 07.05. 

2007, Овідіо- 

поль) - гро- 
мадський 

діяч. Після 

навчання в 
Одес. буд-му 

тех-мі (1951) працював судно- 
вим механіком Амурського ра- 
йону Далектехфлоту. З 1953 - на 
партійній роботі: інстр. Нижньо- 
Амурського ОК ВЛКСМ, другий, 
перший секр. Миколаївського- 
на-Амурі МК ВЛКСМ (1953- 
1956). Перебравшись в Овід. 
р-н, став секр. партбюро Овід. 
МТС (1956-1959), був пропа- 
гандистом РК КПУ (1961-1962). 
Закінчивши Львів. ВИШ (1962), 
став секр. партбюро к-пу «Сла- 
ва» (1962-1964), а потім к-пу 
ім.Дзержинського (1964-1969). 
Протягом 1969-1975 - перший, а 

1975-1933 - другий секр. Овід. 
РК КПУ. За роки його керівни- 
цтва район не раз виходив у пе- 
реможці соц. Змагання, здобував 
Перехідний Червоний прапор 
ЦК КПРС. Був делегатом ХХУЇ 
з'їзду КПРС (1971), ХХУ (1976) 
та ХХУІ з'їздів КПУ (1981), де- 
путатом ВР України Х скликан- 
ня (1980), депутатом Одес. обл. 
та Овід. район. рад. З 1983 по 
1992 працював заст. гол. к-пу 
ім.Дзержинського, а потім гол. 
ревізійної комісії (1994), став 
референт-консультантом на- 
родного депутата ВР України. 
Нагородж. орденами «Знак По- 
шани» (1971), Трудового Черво- 
ного прапора (1973), Жовтневої 
революції (1976), Леніна (1981); 
медалями «За трудову звитягу», 
«За відзнаку в охороні держав- 
ного кордону», «Ветеран пра- 
ці», почесними грамотами. По- 
чесний громадянин Овідіопо- 
ля (1999). 
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ЮРКОВСЬКИЙ Федір Ми- 
колайович 
(1351, Мико- 
лаїв - 11.09. 
1896, | Шліс- 

сельбург)- ре- 
волюціонер- 
народник. По- 
ХОДИВ З ВІійЙ- 
ськовоОї  дво- 
рянської сім'ї. 
Батько М.Ф. 
Юрковський - 

колишній кап. І рангу і захисник Се- 
вастополя під час Кримської війни 
1354-1856. У 1860-х навчавсь у Мор- 
ському училищі Петербурга, Техно- 
логічному ін-ті, Медико-хірургічній 
академії. 1374 в Миколаєві приєд- 
нався до гуртка, членами якого були 
І.М. Ковальський, І.С. Дроб'язгін, Є. 

Імшенецький; 1 «ходив у народ». Під 

арешт потрапив 30.09.1874, за рік ви- 
пущений під заставу. Керував робо- 
тою тартака на заводі Бове в Мико- 
лаєві і тут, разом з А.О. Алексєєвою, 
створив гурток, що входив до «Гро- 
мади народного визволення» і поді- 
ляв погляди «російських якобінців»: 

обстоював терористичні методи бо- 
ротьби. Революц. псевдонім - Сашко- 
інженер. Зустрічався в серпні 1879 з 
представниками «Народної волі» в 
Петербургу. Брав участь у замаху на 
київ. ген.-губернатора. Якийсь час 
мешкав в Одесі і відпочивав разом із 
батьками на дачі в Клейнлібенталі. В 
ніч з 2 на 3 червня 1879 разом із О.І. 
Россіковою зробив підкоп під Херсон. 

казначейство, щоб експропріювати 
кошти на потреби революції (роздо- 
буто 1579638 руб.). За спогадами су- 
часників, влітку того року жандарми 
спробували арештувати його в Клей- 
нлібенталі, але він утік, перепливши 

перед очима поліції Сухий лиман. 
Вдруге заарештований 07.03.1880. За- 
суджений до 20 років каторги. Відбу- 
вав покарання на Карійській каторзі, з 
1884 -- Шліссельбурзька фортеця. Там 
і помер. Написав у фортеці роман, 
основою якого стали спогади про ре- 
волюційну діяльність. 
Юрковский Федор (Заключенньй Мо 
10). Булгаков. Роман написанньй в 
Шлиссельбурге. Воспоминания и пись- 
ма. Предисловиє В.И. Невского. Ред., 
вступит. статья и комментарии Е.Е. Ко- 
лосова. - М.-Л. 1933. 

ЯКОВЕНКО Олексій  Івано- 
вич (нар. 
16.03.1959, Чи- 
жівка Звениго- 
род. р-ну Чер- 
кас. обл.) - ви- 
робничник, 
державний 
службовець. 
Закінчив Одес. 
с.-г. ін-т (1935). 
Розпочав  тру- 

дову діяльність в Овід. р-ні агроно- 
мом у навч. госп-ві «Червоний ху- 
тір» (1938-1992). Дальша дорога: гол. 
агроном к-пу ім. Карла Лібкнехта 
(1992-1995); дир. радгоспу-заводу 
«Перемога» (1995-2005). У процесі 
розпаювання земель ВАТ «Перемога» 
зумів зберегти зисковість підприєм- 
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ства, запровадити нові технології роз- 
ливання продуктів виноробства. Був 
заст. голови (2005-2010), призначе- 
ний першим заст. голови Овід. РДА (з 

2010). Добився збільшення фінансу- 
вання з районного бюджету програм 
«Зерно  Овідіопольщини», «Овочі 
Овідіопольщини». Депутат райради 
(2005-2010). Нагородж. грамотами 
Одес. ОДА 1 Овід. РДА. 
ЯРМОНОВ Микола  Митро- 

фанович 
(27.05.1925, Гор- 
ки Уколов. р-ну 
Воронеж. обл. - 
20.10.1990, 
Овідіополь) - 

ветеринарний 
лікар. Закінчив 
вісім класів у 
1941. Трудову 
діяльність роз- 

почав обліковцем місцевого к-пу. У 

січні 1943 призваний до РСЧА. Брав 
участь в боях у складі Центр. та І 
Укр. фронтів. З вересня 1944 по чер- 
вень 1946 - курсант Одес. піхотного 
військ. уч-ща, по закінченні - ком. 

стр. взводу 38 гв. стр. дивізії ОДВО. 
Демобілізувався 1952 у званні старш. 
лейт. і вступив до Москов. с.-г. ака- 
демії. Закінчив навчання в Одес. с.-г. 
їн-ті у 1956. Ветфельдшер, ветлікар, 
гол. ветеринарний лікар к-пу «Сла- 
ва» (ім.Дзержинського). Нагородж. 
орденом Трудового Червоного пра- 
пора (1969), медалями «За перемогу 
над Німеччиною», ювілейними ВВВ, 
«Ветеран праці» (1988). 
ЯРОШ Олена Антонівна (нар. 
02.10.1952, МРСР) - бібліотекар. 
Закінчила бібл. ф-т Кишинів. ун- 
ту ім. Леніна (1975). Переїхала до 
Затоки (Кароліно-Бугаз). Пра- 
цювала зав. бібліотекою школи- 

інтернату (1978). З 1985 - зав. 
Кароліно-Бугазької сільської бі- 

Оліотеки. Під 

її керівни- 
цтвом  колек- 
тив виборю- 
вав першість 
у конкурсах 
«Краща біблі- 

отека року» 
(2006-2009). 
Нагородж. по- 

чесними грамотами Овід. РДА. 

ЯСТРЕБОВ Володимир Микола- 
йович (1855 - 1898) -- археолог, етно- 
граф. Закінчив Новорос. ун-т (Одеса). 
Викладав у Єлизаветгр. реальному 
училищі. Автор кількох досліджень, 

серед яких: «Матеріали з етнографії 
Новоросійського краю» (1994), «Ма- 
лоросійські прізвища Херсонської 
губернії» (1393). У статті «Опьст то- 
пографического обозрения древнос- 
тей Херсонской губерниий (ЗООИД. - 
13894. - Т. ХУП) подав опис археоло- 
гічних пам'яток, у тім числі на терито- 
рії суч. Овідіопольщини. У Нотатках 
Одес. тов-ва історії 1 старожитностей 
опублікував «Карту, учиненную для 
состоящего по Елизаветградской про- 
винци и в областях турецкой и поль- 
ской кордона, в каковьтх по оному 
местах содержатся форпостьк, значит 
кордон... », яку датував 1772-1774 
(ЗООИД. - 1838). І.В. Сапожников 
довів, що вона є рукописною копією 
друкованої «Пограничной карть Рос- 
сийской и Турецкой империй и Поль- 
ши, сочиненной по новейшим извес- 

тиям при Академиий Наук адьюнктом 
Я.Ф. Шмидтом» 1769, описаної 1 опу- 

блікованої В.О.Кордтом в 1931, але з 

додатком деяких подробиць, зокрема 
позначень  «разореінньжх  татарских 
поселений» на правому березі Сухо- 
го лиману. «Карта Ястребова» мала 
також такі важливі доповнення, як 

основні шляхи місцевості, рух полків 
армії до Бендер у 1770 (карта 5). 
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КАРТИ І ПЛАНИ 

РОМ'Т УЗ 

ЕУХІ МУЗ. 

Хецмог Ідіоюіз рчі й 
шт гетіде реітиті. 

ТАЖ ,ес АМТЕ. | 

Воку Пие» апі. 
Зиїонез. 

на. ВО 
о . 

В аПекгиаг УАтові 

пРорісци Укаї 3 

Чазгі 

га 

Фрагмент 1. Понт Евксинський, 1590 рік. на етану чо 
Опублікована в Антверпені в атласі 1601 року |АРргарат ОтіеПпи5. Ропій5 Кихіпиця Ае- 
диог Таїопіо рийашт гетіяє ргетит. Рибізнед іп Апімегр. 1590). Складена: Пліній, 
Овідій, Страбон, Апполоній, Прокопій і Аппіан. Позначено: «МіКопіа» (Ніконій), 

«Туга8 Пи» (Тітрас, річка) «ЖМеоріоїеті їшті5» (вежа Неоптолема) та інші 
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СиРп5Ом і, 
у8. 

Мовна агРаєс 
Редесоріса єг 

(падага 
ФПетиг 

МОГРАУТАГ, 
"Ке сиг іас - 

РАВ5 є «табла 

Фрагмент?2. Таврика Херсонеська; нині Перекопська чи Газара. Автор Гер- 
хард Меркатор. Амстердам, 1630. |Таугіка СПег5опе5 у5 Мобіта секаїе Рггесоріса 
еї Сатага дізійиг. Сагіоєтаррег Сегагд МетКаїог (1512-1594), Апа5їегдат, 1630). 
Позначено: «Обідоцо ІК» (Овідове озеро); на лівому березі Дністровського ли- 
ману - «МіКопіа» (Ніконій); на правому - «Віапягод» (Білгород) 1 помилково - 
«Маїак» (Маяк); на березі Чорного моря - «Сіпейга» (Джінестра) та інші 
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«У Бред псайо Сеспегайх. 

АМРОКІ М ПЕ5ЕКТОВІМ 
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Рі 
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Ж 
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"аа А оч 1 І "М А: й ." 

Фрагмент 3. Генеральна карта України, 1648 рік (орієнтована: верх - пів- 
день, низ - північ). Картограф Гійом Левассер де Боплан |Дейпеайо репегаїїі5 
Сатрогит РДезегіогит уцієо ОКгаїпа. Сит адфіасіпійбиця Ргоутшсіїя Вопо ридісо 
егекта Сиіїбейтип Іс Уаїзеиг де Веапріап. 5.В.Міз. Агіпійекішт плійатет сеї 
Саріїапешт). Позначено «АКіегтап або ВіеЙоєгодй» (Аккерман або Білгород); 
транзитний шлях і переправа «Ма|аК В.» (Маяк), «Сгагпе. Н» (Чорне), руїни 

«Косяиіі Н.у.» (Качибей, Хаджибей) і «Кагадагге Р.» (р. Барабой) та інші 
Ї ---- 



Ї 

- 

Р у 
нови о р Р, і 
З - У Ваїтя РИВЕвО о. з 

же і Зм 

Фрагмент 4. Карта Північної частини Оттоманської імперії...Ріцці За- 
ноні. Видана 1774 року |Сопіепапі Іа Стітее, Іа Моіамуіе, Іа УаіакКіе // Сагіе де 
Іа рагіе 5еріепігіопаїе де Г'Етріге Оготап. Соп5еШег ди Коу еп оц5 5е5 Соп5еї!8, 
Соптпапдеиг де 85е5 Огдгез. Міпізіге єї Зестеіаїге д'Еаї еї дез Сопитапдетепя еї 
Ешапсе5 де 5А МАТЕЗТЕ ауапі Іе Рерагіетепі де5 АНаїге5 Еїтапеегез8. Раг 50п 
ше5 рипііе еї іге5 Офеїз5апі Зегунешг Кі77і Даппопі де Г Асадептіе Коуаїе де5 
Усіепсе5 еї ВеПе8 І. ейтге5 де Соййпеце, Рг. шеепіеиг Сбоєтарпе де Іа Магіпе. / 
МОССІХХТМ ГП 774| // Регпіег 5сирзії / Вошгеоїп Зсгір5ії| 
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Фрагмент 4а. Карта Північної частини Оттоманської імперії...Ріцці Зано- 
ні. Видана 1774 року. Позначено: «Одгідег» (Аджидер), «Сітгібіггіпа» (Гірибур- 
зина), «Вова?» (Богаз); «апідипі» (Ені-Дуні, на місці сучасної Одеси) та інші 

-- 413 



па. Зі ой 0 ж сх оч Се тої. ю. 
РАЙ уаской й я вом асах бив 

Їх с ((адз хе лацоб р о соми 
(99 сЖ рос бе днатїтнат б ав зонфо 
поч шу ба. оц С о б бмляноб и об, 

доукосам в ЩО аскиму у (б Сами я ско уко) 

Фрагмент 5. Карта Єлисаветградської провінції... 1772-1774 роки |Карта 
учиненная для состоящего в Елисаветградской провинции и волостях Турец- 
ких по линии кордона в каковьх по оньх местах содержутся форпостьі, значит 
кордон оттушеванньєе густой земляной графой, а форпость красньми номера- 
ми сего месяца...|; надрукована В.М. Ястребовим |ЗООМД. - 1386 - Т.14|. По- 
значено: на правій стороні Сухого лиману - «разоренньєе татарские деревни». 
Скоріш за все, єдисанські аули Буркут, Есебой і Камбаль 
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КАРТА 

МОЛЛАВІШИ и ВАЛАХ 
по подминимь Б влетигмеЙСТКУЄКИмЬ 

| ЧЕЛГЮЖАМь 
и 

по цАБмМОДИЯ МО АСТРОНОМИЧЕСКИМЬ 
о ОНьХхьо  СТГРАМАХЬ У ни м'» 

буустньга ема « ГАЛА док - . ч» 
Р/Р Гната ми 

Фрагмент 6. Карта Молдавії і Валахії... / Складена Акад. Наук Ад'юнктом 
Я.Ф.Шмідом; Виріз. Є.Худяков. - |С.-ПО., 1774 рікі|. 44х57 (47х60) см. Позна- 
чено: «Оджидер» (Аджидер), «Гирибурзина» (Гірибурзина), «Бозгаз» (Бугаз), 
«Балка Канаєва» (р. Барабой), «Янидуни» (на місці сучасної Одеси) 

--415 73 



Фрагмент 7. Генеральна карта Новоросійскої губернії, разділенної на по- 
віти; Складена Іваном Ісленьєвим. - | масштаб 1:1066800, видана в Атласі Рос. 
їмп., С.-Пб., 1779 рік|. Позначено «О4гідег» (Аджидер), «Содгабеї» (Хаджи- 
бей), «Мащуак» (Маяк), «АККегтап» (Аккерман), «Капаї 5и ЕЇ.» (р. Барабой) 

--4і|6 73 



Фрагмент 8. Очаківська Татарія на Новій карті Молдавії, Валахії, Бес- 
сарабії 1 Криму... складена за генеральними картами Баусера і Шмідта, 1788 
рік. Гравірували К.Шютц і Ф.Мюллер, Австрія (Хецезіе Кагіе уоп дег Моїдамй, 
Му/аїасреїт, Вез5агабісп ипа дег Ктіп, )аті деп апдагапгепдеп Ргоціпгеп Зібепфйгреп 
ВиКомлпа еїпеп рго5еп Неї! поп ЮОпеагп Сайліеп Роїіеп Тагагіеї Хеигиз5іапа ипа 
Виївагіеп пасії дет Безіеп Огієіпаїгеїсьпипреп, ипда Капеп ипа репега! Ваицег ипа 
НА.Г.5сппий; епімогіеп уоп Н. С. Зсрійіо ипа резіоспеп уоп Е. МиПег. 1788). На 
території краю позначено: «От5сПідег» (Аджидер), «Сппібіггіпа» (Гірибурзина), 
«Вора?» (Бугаз), «І. апіда» (Ланіда), «епрідип» (на місці сучасної Одеси) 
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Фрагмент 9. Карта Ф.П. де Волана, 1791 рік |Карта топографическая изо- 
бражающая область Озу или землю Очаковскою, содержащая в шести следую- 
щих листах|; копіював інженер-прапорщик Олександр Карпов 

--418 3-3 



Фрагмент а. Карта Ф.П. де Волана, 1791 рік. Позначено: на лівому 
березі Дністровського лиману - «Косавслика» (Миколаївка), «Николасвка» 
(Калаглія), «Аджидере» (Овідіополь), «Коза Одарики» (Отарик), «Бузинаво- 
ди» (Бузиновате) та «Бугаза» (Бугаз); на р. Барабой - поселення «Парабаной» 
(х.Барабой) та «хутор» (р-н сучасного с. Доброолександрівка), на правому боці 
р. Акаржа - однойменне поселення 

7-3 419 -- 



Кхетх ГеогРаХФичЕєСкая 
маслі разжаломцая. | 

Область О0зЗУу или Кдизлиь 
чнталде лись баладу 

Очаковскою ЗЕМЛЕЮ 
га турмсосумньсми юю тео» 

ж 

Рессійско му Го СсудДАРСТВУ 
и су зажлютеннаго Во Яссахб Фекадр 1791 У 

Миирнало Фозоборам. 

Масть состоямуий, м вероть Атьораль ЇЙ содержаитося. (ж. Ї чрадчсь 

є " " РО 1 - же Замомаї 

и, , РАРИИИИРНИМ «оєтьодвма у ту З лю диь Кома І) поленамиться ка Ї пра ме» 
' . » 4 ї є и з 

жену М амрьм А 

-- Р 

Фрагмент 96. КартаФ.П. де Волана, копія В.І.Григоровича 1876 року |Кар- 
та географическая изображающая область Озу или Едисан иначе назьвасмою 
Очаковскою землею и присоєдиненную ньне к Российскому государству в 
силу заключенного в Яссах мирного договора; декабрь 1791 г. 

- 420 3- 



у Карта 
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Фрагмент 10. Карта Новоприобретенной области от Порть Оттоман- 
ской и присоединенной к Екатеринославскому наместничеству (Атлас Россий- 
ской Империи 1792 года. Автор: Соч. А. Вильбрехт. Грав. Алексей Савинков, 
И. Леонов. Ви;рез. Т. Михайлов. Издательство: С.-Пб.: Географический депар- 
тамент Кабинета Е.И.В.). Позначено «Повіт Ме ШІ» із запланованим повітовим 
містом «Аджибей» (Хаджибей). Поселення: «Калаклея» (Калаглія), «Аджидер» 

(Овідіополь), «Бузиновата» (Роксолани), «Лиман Дальницкий» (Сухий лиман) 
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2. /. / о 

Мода влЮІЙ СЮВУЮ 0 СППОРОНУ РІКИ ДНЯ Оті 

(ОГРЕМЕМІЯ оного Сб ННЯ НОМЬ ДО ДенЕНИ КИМ ШИ. 

маренона " сь а, Чи птн 

- 3, | 
З - р Ми ( 

| де дими із ТИВНО | | ; ? 

ння 

Фрагмент ІІ. Межовий план лівобережжя Дністра |їз планів 
В.В.Каховського, 1792 рік|. Масштаб 2 версти в І англ. дюймі, або 1:84000. По- 
значено: на лівому березі Карагольської затоки Дністровського лиману - «ху- 
тір» 1 «Фонтан» (під Мое|, район сучасного с. Надлиманське); по р. «Парабой» 
(Барабой) - козацький хутір, три «Старье селища» (ногайські аули) і чотири 
«родника»; на Дністрі - «с. Беляевка», «хутор» і «каменнье древние Ворота 
урочище Маяк» (сучасні с. Маяки) 
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Фрагмент 12. Тираспольський повіт на карті Вознесенського намісни- 
цтва. 1795 рік 

ши. 2 



ІЙДРОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
(Свасонасма | Ферегама Чермаго Мора, олмаєаюцає леєтев состомауло вра «межа 

шотлото рерв, ДНЕПРА п ДНЕС ТРА, ма хосіє показана еиовоса, отит се фОрватерв, віє ПОЛКУ 

сидолодотва по Мнепру, Бус местуцу сс алола то сбресана НОМ, СВ /КОЗОНТЕМЕ СПОСОСІЇ МК 

гежактаї комиувакацтю по Чорному «Йорю сб городамиє 16 портаміє : «М серадмома, Меколасавома, Осако- 

ввсма, Одессою ге Овєдополемо . 

(мата є прожнурена 

Уермоморскаго  ресінаго влота 16 шижентртаго корпуса офиатрамае, 

маходящлєтися прє стросні крилостетї котам ранацца є 

по повсюрутмю 

ВицемПамирала с Жавомера 

. . у?" 

" 

1-4. ч 

4" . 34441 

З 
. Р з 

4. 

чанту; 

гео тр й а 

Фрагмент 13. «Гідрографічна карта північних берегів Чорного моря...» 
ПІ 794- 1796 роки|; Гравірував К. Макаров - | 5 верст вангл. дюймі, або 1:210000). 
Позначено: на лівому березі р. Дністер - «д. Беляевка», «Слобода Раскольни- 
ков» (старовірів) 1 «Маяк» (Маяки Біляївського р-ну) 
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Фрагмент ІЗа. «Гідрографічна карта північних берегів Чорного моря. ..». 
Поселення на лівому березі Дністровського лиману: «д. Калаглея» (Калаглія), 
«К.Овидиополь» (фортеця Овідіополь), «г. Овидиополь» (Овідіополь), «Бузина 
Водь» (Бузиновата); на лівій стороні р. Барабой - «Д. Парабой» (Грибівка). На 
лівому березі р. Акаржа 1 Сухого лиману («Озера Дальник») - «Д. Дальник» 
(на місці Малодолинського), а також позначкою - поштова станція (на місці 

Великодолинського) 
поРИВРЯ ОГО 
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Фрагмент 14. Детальна Мілітерна карта по кордону Росії з Туреччиною. 
18300 рік. Позначено: «Калаглея» (Калаглія), «Овидиополь» (Овідіополь), «Бу- 
зина водь» (Бузинавате); на правому боці р. Барабой хутори і село «Парабой» 
(Барабой, Грибівка); х. «Шостакова» (на правій стороні р. Барабой); два хутори 
біля Сухого лиману: перший (на лівому березі), другий - при впадінні р. Дальник 
у Сухий лиман, «х. Дальник» (при впадінні р. Акаржа у Сухий лиман) та інші 
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Фрагмент 15. Генеральний план Херсонської губернії, 1806 рік. Дачі Ти- 
распольського повіту (станом на 1301 рік): Мо18 - В.І.Княжевича, Хе20 - дер- 
жавного с. Калаглія, Хо2 | - м. Овідіополя, Хе22 - А.М.Грибовського із с. Бузи- 
новата, Хо24 - В.Потоцького (орендоване у Гагенмейстера) із с. Гакержія, Ме25 
- І.Кисленського, Хо23 - капітана П.Вуковича, Хое26 - м. Одеси 

г 42/33 



Схоти обма СБ єсмералтьмнакх со Деамоа жахалмок состптолмлидієміб 

в нрастомасмолт., У Вод : 

«З «Зелоли потом в с ми РоБ УТОСеетеЇтО «Демовж Р 

«Ммбатецов , Є тр тот дп ко ПОС СаЇ Срадо 

мовж м друєник моостуратцовя -Латомптацу «Єетуру Фучевмру 

оамо» ЗОЗ ме обом «ЯФО шесятттьсомь, 

уея р с ХК Ох адра. Уаугем 
фе Ж дер. Гамеднтм м Септасііїєвусас оЕмераз: 4. 

едетиооа, моє владу вєттв. «Рада бецемттхтоє ванзугніниро 

2 авто бФ000 теущогіїом 50 престроча. , душб муж Зо 

4 «Пу У Гаароаї УСмелемста 0 
2.5. спттош ж, «Ден ажк-«Убатора 7 | 

й гуродто» «20, а Фезж: дотру- 
уто дотувметауу «упро ЯВУ00, 

ее уместжнотсияє з 1500 ,5 пут?
 

ЛАД 

«УТусптош м 

УтТадугочякучовтом А. 

9 ма Гбамладая ('яє 

ЛезеннаххіЛУГ ТЯ) У У з 
| у у | 

Селкж «Маяк 19 

нобиралевми "Уа 

| рату 
дінндагечоюм фадоя | Ї 

--м(ЛЯКІ 

( 
мем! у» Гброда | 

Х " Одєссьг я М ГОдиссА 

«Ме главбагегтто 

"З елея Жеьод 

МАнлми са нуу для мага 

земля Мосуюе й 

Ачсосємтєято Сіла 

, у - А «Ж й : 
аа бле»е. ІФ? . я Ло 

2 У ре 
«Д орода . 

дан; тотогоє. 

5 / 
71 со буо матдаанттом «Пол 

мдантл'яї «бибовстуато 
Р 

«У 10 75 20 асостом.. 

Мінткогтвлк. з.Ддоастолеомм  Узума «Замов 1 Гурти См з 

Фрагмент 16. Викопіювання з генерального плану дач Тираспольського 
повіту. Виконав тираспольський повітовий землемір Шаржинський | Афанасій 
Семенович|. Листопад 1803 року |РДІА. - Ф.383. - Спр.205. - Арк.1246). По- 
значено села: «д. Гакержія» (Акаржа) та «д. Ефстафіевка» (Остапівка). Під но- 
мерами дачі: П.Вуковича (3023), Г.Гагенмейстера в оренді В.Потоцького (Хо24) 
та І.Кисленського (Хо25) 

й Р 5 
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Фрагмент 17. План дачі капітана Вуковича (Чертеж Николаевской губер- 
ними, Тираспольского уезда, земли отданной в 1798 году капитану Вуковичу, для 
поселения сродников и иностранцев, удоб. 13403, неуд. 540 дес. Копія плану, 
1803 рік. Тираспольский уездньй землемер Шаржинский) |ДАО0. - Ф.!І - Оп. 
220. - Спр.і. - Арк.91)|. На узбережжі Чорного моря позначено два джерела - 
«Родник». Суміжності дачі: села «Гакержія» (Акаржа) 1 Евстафіевка (Остапів- 
ка) ген.-майора Гагенмейстера, якими володів граф Потоцький (на півночі); м. 
Одеси (на сході); державного села Калаглеї, м. Овідіополя, сіл Андріанівки і 

Бузиноватого полковника Грибовського (на заході) 
го 429 - - 
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Фрагмент 18. Детальна карта Російської імперії...|1801-1804 роки). - 
автор А.М.Вільбрехт (1756-1823). Позначено на лівому березі Дністровського 
лиману: «Сл. Княжевича» (Надлиманське), «слобода Рьвбачья» (Миколаївка), 
«Калаклея» (Калаглія), «Овидиополь» (Овідіополь), «Ур. Кременчук» (уро- 

чище Кременчук), «Ур. ст. Городище» (Ніконій) та «Бузьшновата» (Роксола- 
ни); на лівому березі р. Барабой - «Сл. Грибовского» (Грибівка); на р. Акар- 
жа - «Окержа» (Великодолинське); на правому березі «Дальницкого» (Сухо- 
го) лиману - «Колонія Немецкая» (Малодолинське) та «Греческоє ссленіє» 

(Арнаутівка-Олександрівка) та інші 
7 3450 3- 



Фрагмент 19. План дач Херсонської губернії. 1828 рік. Позначено зе- 
мельні дачі: Хо20 - державного села «Калаглея» (Калаглія), Мое2 1 - м. Овідіопо- 

ля, Хо22 - нащадків І. Сцибор-Мархоцького (його дружини Є. Руффо) із посе- 
ленням «Андріяновка» (Грибівка); німецькі колонії: Хе 18 - Францфельд, Із дачі 
Хо20 літерою «І» - «Александергильф» (Олександергільф), Хо24 - «Нейбург», 
«Боль. Либенталь» (Грослібенталь) і «Мальшй Либенталь» (Клейнлібенталь), 
Хо25 - «Петерсталь», «Іозефсталь» (Йозефсталь) і літерою «К» - Марієнталь; 
Хо23 - «Греческая» (Арнаутівка); Хе26- м.Одеса, а літерою «М» - Люстдорфа 

- 7 43і 3-3 
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Фрагмент 20. План землі колоній Лібентальського округу. «Общий 
уменьшительньй План Одесского водворения значащихся в изьясненим под 
номерами с обозначением сколько в каждой колонимй порознь семейства удо- 
бной и неудобной земли. Сочинен Генеральньм землемером губернским секре- 
тарем Силенским 1823-го года» |ДАХО. - Ф.302. - Спр.!. - Арк.1026|. Позна- 
чено німецькі колонії: Фрейденталь (сучасне Мирне Біляїв. р-ну), Петерсталь, 
Францфельд, Иозефсталь, Марієнталь, Нейбург, Олександергільф, Великий 
Лібенталь (Грослібенталь) і Малий Лібенталь (Клейнлібенталь,). Літерами по- 

значено суміжності: А-В - земля вигону м. Овідіополя; В-С - села Калаглія 
державних селян; С-П - річка Дністер; Д-Е - земля села Маяки державних се- 
лян; Е-Е - села Біляївки державних селян; Е-С - села Доброжанівки, власність 
поміщика Доброжанова; С-Н - принца Вінтерберзького і надвірного радника 
Фіча; Н-І - міста Одеси; І-А - володіння греків і албанців (с.Арнаутівки) 

- 4320 -- 



Фрагмент 204. Лібентальського округу Хо5 колонії Люстдорф (1823 рік). 
Позначено суміжності: А-В - земля міста Одеси, на якій поселені хутори місь- 
ких мешканців; В-А - частина Чорного моря 

Фрагмент 206. Загальний овид фрагментів 20 і 20а плану 1823 року 

го 453 3-3 
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Фрагмент 21. План землі колоній Лібентальського округу (внизу напис: 
план зменшував меноніт Петро Бахман) |ДАХО. - Ф.302. - Спр.іЇ. - Арк.1027). 
1328 рік. Позначено німецькі колонії: Фрейденталь (сучасне Мирне Біляївсько- 
го р-ну), Петерсталь, Францфельд, Йозефсталь, Марієнталь, Нейбург, Олексан- 
дергільф, Грослібенталь і Клейнлібенталь 

г 434 - - 
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Фрагмент 22. Генеральний план м. Одеси, 1835 року (загальни 
|Генеральньй план города Одессь с принадлежащею оному землею разделен- 

«и 

-ть частей с показаниєм предместий, селений, хуторов, садов и других 
«2 

6 
казенньх и частньх заведений, литографированной с дозволения начальства в 
1335 году в литографиим Дмитрия Кленова| 

ной на 

п 455 7- 
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Фрагмент 22а. Землі краю на Генеральному плані м.Одеси (північна 
частина; див. Одеські заміські хутори на 1834 рік) 

- 436 7- 
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Фрагмент 220. Землі краю на Генеральному плані м.Одеси (південна 
частина; див. Одес. заміські хутори на 1834 рік) 
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Фрагмент 23. Спеціальна карта Західної частини Російської імперії на 
60 аркушах (картограф ген.-лейт. Ф.Ф.Шуберту), 1842 рік. Топографічні зйомки 
проведено в 1826-1840 роках. Аркуш І - Херсонська і Таврійська губернії. 
Масштаб - 10 верст в англ. дюймі (1:420 000). Позначено більшість поселень 

краю. Поміж Францфельдом 1 Калаглією, а також на лівому березі Сухого ли- 
ману - «Кордони». В Овідіопольській фортеці - «Карантин» 

- 438 -- 
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Фрагмент 24. План міста Одеси з передмістями |Бл. 1868 року: Одесь- 
кого військового округу топограф капітан Карасьов|. Позначено: по балці Та- 
тарській - дача Архієпископа; на північ від дороги із с. Татарка до м. Одеси, 
по Сухолиманській балці хутори: Міллера, Зозулі, Тимонова, Ізнера, Ланге, 
Аксельма; на південь від дороги - Сохновського, Слюсаренка, Креміди, Посо- 
хана, Монастирський, Глязера, Мармусевича, Єлича 

7 439 



Фрагмент 25. Військово-топографічна карта Європейської Росії (до 
1362; знята у 1840-і роки під керівництвом ген.-лейт Ф.Ф.Шуберта; масштаб 3 
версти в англ. дюймі, або 1:126000). Аркуш ХХХІ-9: Херсонська губ. 

то 440 
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Фрагмент 25а. Військово-топографічна карта Європейської Росії. Ар- 
куш ХХХІ-9: Північно-західна частина краю 
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Фрагмент 256. Військово-топографічна карта Європейської Росії. Ар- 
куш ХХХІ-9: Північно-східна частина краю 

-- 442 -- 



Фрагмент 25в. Військово-топографічна карта Європейської Росії. Ар- 
куш ХХХІ-9: Південна частина краю 

445 - 
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Фрагмент 26. Спеціальна карта Європейської Росії... Аркуш. 33: Одеса- 
Миколаїв-Херсон; складено 1865 року (видання картографічного відділу кор- 
пусу військових топографів Генерального штабу під керівництвом ген.-лейт. 
І.А.Стрельбицького; масштаб 10 верст в англ. дюймі, або 1:420 000) 
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Фрагмент 27. Карта Одеського повіту й Одеського градоначальства з по- 
значенням поселень 1 кордонів лач, 1860-і роки (лив. Дачі земські) 
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Фрагмент 28. Генеральний план м. Одеси («Генеральньй план города 
Одессь сь принадлежащею оному землею разделенной на б6-ть частей с по- 
казанием селений, хуторов, садов и других казенньх и частньх заведений. 
Составил на оснований генеральной сьемки 1860-70 годов и последующих 
частньх сьемок городской землемер М.Детерикс в 1892 году». Див. Одеські 
заміські хутори на 1900 рік 

го 446 3 
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Фрагмент 29. Карта Одеського повіту. Видання Одеської повітової упра- 
ви. Складена з 3 верстової маршрутної карти Генерального штабу і доповнена 

статистичними даними Одеської земської управи приватним землеміром Рома- 
нюком в 1904 1 1917 роках. Позначено волості: Калаглійська (1) й Маріїнська 
(2). В Овідіополі - дільниці: земського начальника і поліцейського пристава 

рн на 
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(КЕРМАН'Ь 1 Бжмаевка 
Чо "Зраксолани і Фпедевера 

РУЯ | ТерновьіЇ 

Буам (Каролина/ 

Фрагмент 29а. Карта Одеського повіту, 1917 рік. Позначено хутори Кри- 
жанівка, Шедевера, Біляївка (Любомила), Терновий, Бугаз (Кароліна) та інші 

о 448 -- 



Фрагмент 30. «Военно-топографическая карта Европейской России. - 
Петроград: лит. картогр. заведения Военно-топограф. отдела: 08.1917 года, губ. 
Херсонская и губ. Бессарабская». Аркуш ХХХІ-9 (виправлений за рекогносци- 
ровками 1868-1569 та зйомками 1870-1877 1 1916 років) 

оо 449 -- 



Фрагмент З30а. «Военно-топографическая карта Европейской России». 
Аркуш ХХХІ-9 1917 р. Центральна частина краю: села Михайлівка, Петрівка, 
Сергіївка, Георгіївка, Володимирівка, Олексіївка та інші 

- 4507 



Фрагмент 306. «Военно-топографическая карта Европейской России». 
Аркуш ХХХІ-9 1917 р. Південна частина краю: поселення Калаглія, Овідіо- 
поль, Роксолани, Дальник, Грибівка, Біляївка, Кароліно-Бугаз, хутори Санжій- 
ка, Чаусова, Томашкова, Терновий та інші 

- 7 45р 77 



Фрагмент 30в. «Военно-топографическая карта Европейской России». 
Аркуш ХХХІ-9 1917 р. Східна частина краю: села Маріїнське, Ксеніївка, Олек- 
сандрівка, Дача Архієпископа Одеського, Татарка, Сухий Лиман, Бурлача Бал- 
ка, Ольгине з хуторами та інші 

дней. 5 Вени 



Фрагмент 31. УРСР. Адміністративна карта Одеської обл., 1937 рік: 
Спартаківський німецький р-н (зеленим кольором), Одеський р-н (рожевим) 

г 453 33 
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Фрагмент 32. Військово-топографічна карта, 1929 рік. Аркуш 1-36-49 
(Біляївка) масштаб 1:100 000 
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Фрагмент 324. Військово-топографічна карта, 1929 рік. Аркуш 1-36-61 
(Аккерман), масштаб 1:100 000 

У аа Сяє , с У | кал» 
5 і | /Х і чі 
«--- ЗВВНУ 

отже о 

.-."м 

ЛА! 
І. 4 

вазі), 
| 

- ( 455 - 



ГЕНЕРАЛЬНЬЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИЙ 
1929 г. І --36- 62 ллксАНДРОВКА) 

Фрагмент 326. Військово-топографічна карта, 1929 рік. Аркуш 1-36-62 
(Олексанлрівка)., масштаб 1:100 000 

- 456 7 



ГЕНЕРАЛЬНЬЙИ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИЙИ 
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Фрагмент 32в. Військово-топографічна карта, 1929 рік. Аркуш 1-36-50 
(Одеса), масштаб 1:100 000 (Одеса) 
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рубеж прикрития . 
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грачнии Ссе«чторов обороми 

Фрагмент 33. Схема оборони Одеси 5 серпня - 16 жовтня 1941 року 

тя 4601 
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Фрагмент 34. Оборонні рубежі навколо Одеси. Німецька карта 1942 року 
(Масштаб 1:100 000) 
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Фрагмент 36. План колонії Грослібенталь, 1944 рік: 340 дворів 
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Фрагмент З8а. План колонії Йозефсталь, 1943 рік (автор Реїсг Моск): 
315 дворів, 1809 мешканців, 3417 га землі 
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Фрагмент 40. План колонії Марієнталь, 1943 рік (автори Реїсг Моск, 
Си, 1998): 229 будинків, 1512 мешканців, 2960 га землі 
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Фрагмент 41а. План колонії Нейбург 1944 рік (автор Майег ЗсПоск): 
194 будинків 
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Фрагмент 42. План колонії Олександергільф, 01.01.1944 рік: 296 будин- 
ків, 340 сімей, 1370 га землі 
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Фрагмент 43. План колонії Францфельд 1944 рік (автори Ррйрр Деггарі 
апа МаПег ЗсПпоскК): 116 будинків, 1013 мешканців, 2067 га землі 
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Фрагмент 44. Ситуційна карта німецького Генштабу. Розташування вій- 
ськових частин навколо Одеси станом на 08.04.1944 рік: німецько-румунських 
6 Армії (синім кольором); радянських стрілецьких корпусів ПІ Українського 
фронту (червоним кольором). Римськими - номери армійських корпусів, араб- 
ськими - номери дивізій 
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Фрагмент 45. Схема визволення Одеси 9-10 квітня 1944 року армійськи- 
ми частинами ПІ Українського фронту 
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Фрагмент 46. Схема рейду кінно-механізованої групи генерала 1.О.Плієва 
в Одеській наступальній операції у березні-квітні 1944 року 
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Фрагмент 47. Карта УССР 1944 року (в межах Овідіопольського й Одесь- 
кого р-нів) 
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Фрагмент 48. Політико-адміністративна карта УРСР і МРСР 1957 року 
(в межах Овідіопольського й Одеського р-нів) 
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Фрагмент 49. Карта Овідіопольського району 1990 років 
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Символіка Овідіопольського району 

Овідіопольський район 

в А ї. 
у. ел аб Суд 

Кароліно-Бугаз Молодіжне 
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Символіка Овідіопольського району 

Герб: Щит, переділений наскіс уліво срібною хвилястою перев'яззю на синє та 
жовте поля; у синьому -- золотий козацький хрест, у жовтому - пурпурова пухло- 
шийкова амфора хіоського типу. Під щитом - виноградна лоза, обвита гасловою 
стрічкою на зразок українського рушника з вишивкою геометричного нижньодні- 
стровського стилю хрестиком традиційного червоно-чорного забарвлення. Текст 
гасла - цитата з твору Публія Овідія Назона «Метаморфози» розділ ГУ, 399-401): 
«ДОЛЯ ДОПОМАГАЄ СМІЛИВИМ» ( «ЕОКТЕ5 БЕОКТОМА АРрЛОУАТ»). Ам- 
фора символізує одвічний добробут і родючість земель Овідіопольського району. 
Виноградна лоза - єднання в ім'я спільної мети 1, внутрішню згоду, виступаючи 
емблемою південного краю, виноградарства та виноробства. Головна почесна фі- 
гура -- лівобічна перев'язь, що уособлює Дністер, означений хвилястим сріблом. 
Козацький хрест - емблема наддністрянської єдності. 
Прапор: Складається з двох горизонтальних смуг з перевагою горішньої 2:1. Її 
ділить по діагоналі синя тонка смужка пропорції 1/10 на жовту та білу, У лівому 
горішньому куті -- малий герб Овідіопольського району. Спідня смуга синього ко- 
льору -вільна. 
Кольори прапора відображають традиційні барви українців, греків, сілезців та ба- 
варців (прапор Греції - блакитно-білі повторювані смуги, у лівому горішньому 
куті - білий хрест на блакитному тлі; Сілезії - біла й блакитна рівновеликі смуги; 
головна геральдична фігура баварського герба - сині ромби на срібній перев'язі). 
Корогва: Квадратне однобічне знамено з трикутним кріпленням. Основне поле 
- під квадратним втіленням районного герба: біла перев'язь із зеленою облямів- 
кою внизу поділяє його по діагоналі нарівно: ліва половина вгорі - синя, на ній 
розміщено жовтий хрест (варіант козацького); права половина внизу - жовта, на 
ній пурпурова амфора. Вгорі, над основним полем, горизонтальна зелена смуга ІЗ 
золотою виноградною лозою, з трьома гронами пропорції 1/5. Знизу та обабіч - 
український рушниковий орнамент долішньодністровського типу. 
Символи затверджені рішенням сесії районної ради від 15 травня 2003 року Хо 
113-ХХТУ. 

смт. Великодолинське 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит золотий. У золотому полі синє виноградне гроно із двома зеленими 
листками. 
Щиток: Герб баварський, мішаної тинктури зі срібними та синіми ромбами. На 
ромбах золотий птах Фенікс. 
Прапор: На квадратному синьому вексиліумі жовтий трикутник із синім гроном та 
зеленим листям. На гроно накладено щиток: герб баварський, на ньому -- золотий 
птах Фенікс. 
Символи затверджені рішенням сесії селищної ради від 4 вересня 2003 року Мо 
715-У. 

с. Дальник 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит синій, на ньому золота геральдична фігура - увігнуте вістря. 
У геральдичній правій горішній частині на синьому тлі золотий козацький 
лапчастий хрест із прямим горизонтальним викінченням горизонтального 
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рамена (хрест соборності). 
У геральдичній лівій горішній частині на синьому полі розміщено срібний Даль- 
ницький маяк із золотими променями. На золотому увігнутому вістрі - вітрильник 
з пурпуровими (калиновими) вітрилами, обернений геральдично праворуч. 
Прапор: Квадратне синє полотнище з сімома жовтими сегментними променями 
від держака. По центру - на все поле прапора - герб села. 
Синій хрест - символ стародавніх козацьких традицій. За взірець послугував ре- 
альний пам'ятник на кургані біля села Грибівка, що підпорядковане Дальницькій 
сільраді. Срібний маяк - реальна споруда біля села Санжійка, також підпорядкова- 
ного Дальницькій сільраді. 
Синю яхту з пурпуровими вітрилами обрано за ознаку сучасного курорту, що ру- 
хається шляхом бурхливого розвитку. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 3 вересня 2003 року Хе 
1726-У. 

с. Кароліно-Бугаз 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит синій, поділений навскіс золотою перев'яззю. У лівій горішній части- 
ні - золоте шістнадцятипроменеве сонце. У правому полі внизу срібна чайка. 
Прапор: Квадратне синє полотнище ІЗ зображенням золотого шістнадцятипроме- 
невого сонця, золотої перев'язі і срібної чайки. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 26 вересня 2008 року Мо 
1479-У. 

с. Миколаївка 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит, поділений навскіс перев'яззю, що складається із синіх хвиль (горішня 
низка) та золотих зерен (спідня низка). 
У горішньому лівому золотому полі «Лицар із самопалом» -- постать запорожця 
синьої тинктури. У синьому полі внизу - три (1:2) золоті риби,обернені вліво. 
Прапор: Квадратне полотнище, діагонально - від краю протилежного держакові -- 
поділене навскоси смугою, що складається із синіх хвиль (горішня низка) і жовтих 
зерен (спідня низка). На жовтому горішньому полі синя постать запорожця з само- 
палом, на синьому спідньому полі три жовті (1:2) риби, обернені вліво. 
Усталений символ «Лицар із самопалом» вказує, що колись у наших місцях була 
Січ. Три риби характеризують водні багатства села. Перев'язь, змонтована з хвиль 
та зерен, дають уявлення про приморське розташування села, розвиток рільни- 
цтва. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 31 жовтня 2008 року Мо 
665-У. 

2. с. Молодіжне , 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит золотий із синім бордюром. На золотому тлі синє виноградне гроно із 
зеленим листям. На синьому бордюрі обабіч гербового поля золоте колосся. 
Прапор: Квадратне жовте полотнище з синім стилізованим виноградним гроном, 
увінчаним зеленим листям, у центрі. Край полотна обведений синьою облямівкою 
завширшки У: площі прапора, а на ній по обидва боки -- повні золоті колоски. 
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Вони символізують заможність 1 єдність людей, громади, рідні, роду - це зерно, що 
зростає на єдиному стовбурі. Символ степової частини Одеської області, рільни- 
цтва, зернового господарства. Виноградне гроно - емблема офірності в 1 мя спіль- 
ної ідеї, внутрішньої згоди. Поєднання винограду й хлібного колосу - уособлення 
св. Євхаристії (причастя). 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 9 вересня 2005 року Хо 
1249-У. 

с. Надлиманське 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит, поділений навскіс синьо-срібною хвилястою перев'яззю вправо, в якій 
срібні стрічки тричі чергуються з синіми. У геральдично правій горішній частині 
на синьому тлі три срібні водяні лілеї (латаття). В геральдично лівій спідній части- 
ні на золотому полі - ендемічний блакитний рак. 
Прапор: Квадратне синьо-жовте, переділене діагонально полотнище, повторює 
мотиви герба. Білі лілеї в горішній синій частині та блакитний рак у спідній жовтій 
повторюють мотиви герба. Латаття символізує зародження життя, має охоронну 
функцію, духовну, монархічну. За слов'янськими міфологічними уявленнями по- 
родила латаття Мати-Земля, тому водяна лілія - це оберег і од водяниці (водяної 
нечистої сили), і од поляниці (польової нечисті). 
Рак обраний як найхарактерніший символ місцевості, бо такий його вид зустрі- 
чається лише біля Надлиманського. В ньому -- спокій, мирне життя, чистота, охай- 
ність, усталений лад. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 19 листопада 2008 року 
Хо 1041-У. 

Щи смт. Овідіополь , 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит, переділений навскіс. У синьому горішньому полі золотий човен зі сріб- 
ним вітрилом,у золотому спідньому - виноградне гроно. 
Прапора не має. 
Герб затверджено рішенням сесії селищної ради за Мо73 від 15 січня 1993 р. 
119938 р. герб Овідіополя визнаний таким, що не відповідає геральничним прави- 
лам 1 викінчений без системного підходу. Але за прецендентом 2004 р.його узго- 
джено з вимогами завдяки незначним змінам: щит заокруглений у пропорції 5:6, 
скореговано малюнок човна, вилучено три золоті колоски, згідно із забороною 
накладати металу на метал. 

с. Петродолинське 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит синій, переділений навскіс срібною хвилястою перев'яззю. У правому 
горішньому полі перехрещені золотий та срібний ключі Святого Петра, зв'язані 
пурпурною стрічкою. У лівому спідньому полі -- золотий соняшник. 
Прапор: Квадратне синє полотнище, діагонально поділене від краю, протилеж- 
ного держакові, білою хвилястою смугою. У найближчій від держака горішній 
частині жовтий та білий ключі Святого Петра, зв'язані малиновою стрічкою. У 
протилежній, спідній, частині -- жовтий соняшник. 
Срібна перев'язь символізує річку Барабой. Ключі Святого Петра - називний (но- 
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мінальний) елемент герба. Соняшник -- живе відображення нашого українського 
степового краю. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 12 грудня 2008 року Хо 
758-У. 

с. Прилиманське 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит синій. Срібна балка. У горішньому полі золотий козацький хрест, у 
спідньому -- Золотий місяць. 
Прапор: Квадратне полотнище синього кольору із зображенням золотого козаць- 
кого хреста та золотого півмісяця. 
Золотий козацький хрест вказує на розташування селища в прадавньому казацько- 
му краю. Срібний місяць нагадує про стару назву селища «Татарка». Срібна хви- 
ляста балка - схема історичного рельєфу місцевості: видолинок, яким свого часу 
текла річка, притока Дністра. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 15.07.2009 року Хо 
093-У. 

с. Роксолани 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Щит синій. На ньому навскісна перев'язь із українським геометричним орна- 
ментом традиційних червоно-чорних барв на білому рушниковому тлі. У лівому 
полі золотий козацький хрест, у правому - золоті хлібні колоски та зображення бо- 
гині плодючості Деметри, знайд. в давньогрецькому місті Ніконій, розташованому 
на півночі с. Роксолани. 
Прапор: Квадратне синьо-жовте полотнище із зображенням козацького хреста в 
лівому полі та богині Деметри в правому полі. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 11 вересня 2009 року Хо 
1270 -У. 

.. с. Авангард 
Овідіопольського району Одеської області 

Герб: Герб селища має форму заокругленого щита у пропорції 5:6 на означення 
належності до сучасної української територіальної геральдики. Щит синій. На та- 
кому тлі головна почесна фігура - золота нитяна перев'язь. У правому горішньому 
полі - золотий із срібними крильцями шолом Меркурія. В лівому полі внизу - сріб- 
на калита (старовинний для грошей) із золотими бізантами (круглими монетами). 
Прапор: Квадратне полотнище (співвідношення 1 : 1) зі стандартним для населених 
пунктів кріпленням. (Громадське (міське, військове, кіннотне) закріплення на двох 
перпендикулярно схрещених держаках (у формі літери 717). У кольорах прапора -- 
традиційні барви українців. Білий колір нині узвичаєно маркує Одеську область. 
За останні десятиріччя різні поєднання жовтого, синього та білого набули характе- 
ру традиційності для місцевих прапорів територіальних громад Одещини. 
Символи затверджені рішенням сесії сільської ради від 30.12.2010 року. 
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АРГАТЮК С.С.: АВАНГАРД, «АВАНГАРД-Д», АЗАРОВ І., АЛЕКСЄЄВА А., АРІСТОВ М., АРХІЄПИСКОПОВА 
ДАЧА, АФАНАСЬЄВ О., АХМАТОВА А. БАРАБОЙ - село, БЕЗСМЕРТНІ АККЕРМАНСЬКІ МІЩАНИ, 
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ВОЛОДИМИРІВКА, ВОЛОСТЬ, 8 ГВ.АРМІЯ, ВРЕТО, ВТІХА, В'ЯЗЕМСЬКИЙ В., ГАСКЕ, ГЕОРГІЇВКА, 
ГІНКУЛ Д., ГІНКУЛОВ Я, ГІНКУЛОВА Є. ГЛЄБОВ В. ГОЛОВСЬКИЙ С., ГОРДІ І. ГОРДІЄВСЬКІ, 
«ГРАФ ВОРОНЦОВ», ГРОМАДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ГРОСЛІБЕНТАЛЬ, ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКА ВОЛОСТЬ, 
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ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА, ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК, ГРОСЛІБЕНТАЛЬСЬКЕ 
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КНЯЖЕВИЧВ., КОЛГОСП, КОЛГОСІП ім. ЛІБКНЕХТА, КОМУНА С.-Г, КОНТЕНІУС С., КОНТРАБАНДИСТИ 
Лібентальського округу, КОНТОРА ОПІКИ іноземних поселян, КОТОВСЬКИЙ Г., КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО, 
КРИЖАНІВКА, КУЗАКОНЬ, КУЛИКОВСЬКИЙ А., КУНДЕРТ І. КУНДЕРТ В., КУНИЦЯ С., КУПРІН О., 
ЛЕВЧУК В., ЛЕНІНТАЛЬ, ЛІБЕНТАЛЬСЬКИЙ КОЛОНІСТСЬКИЙ ОКРУГ, ЛЮСТДОРФ-е-село, ЛЮСТДОРФ- 
курорт, ЛЮСТДОРФСЬКА РЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ, ЛЮСТДОРФСЬКИЙ КОСТЕЛ, ЛЮСТДОРФСЬКИЙ 
ТЕАТР. ЛЮСТДОРФСЬКИЙ ТРАМВАЙ, МАК Едуард, МАНГО Федір, МАРІЄНТАЛЬ, МАРІЄНТАЛЬСЬКИЙ 
КОСТЕЛ, МАРІЄНТАЛЬСЬКА ШКОЛА, МАРІЇНСЬКА ВОЛОСТЬ, МАРІЇНСЬКА ЛІКАРНЯ, МАРІЇНСЬКЕ, 
МАРМУСЕВИЧА, МАРХОЦЬКА Т., МАРХОЦЬКИЙ А. МАРХОЦЬКИЙ Є. МАРХОЦЬКИЙ Казим., 
МАРХОЦЬКИЙ Карл, МАРХОЦЬКИЙ Кароль, МАРХОЦЬКИЙ Л. МАРХОЦЬКИЙ Ю., МАР'ЯНІВКА, 
МАЯЦЬКИЙ ЗАГІН, МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ВОЇНСЬКОЇ СЛАВИ, МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ, 
МИКОЛАЇВКА, МИРОВІ СУДДІ, МИХАЙЛІВКА, МІЗИКЕВИЧ П., МІЗИКЕВИЧА, МІЛОНОВ М., МІНХ І., 
МОЛДОВА, МОРОЗОВ В., НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ГОСПОДАРСТВА, «НАДДНІСТРЯНСЬКА ПРАВДА», 
НАДЄЖДІН М., НАДЛИМАНСЬКЕ, НЕГРУЛЬ О., НЕЙБУРГ, НЕЙБУРЗЬКА КІРХА, НЕЙБУРЗЬКА ШКОЛА, 
НОВА ДОЛИНА, НОВОГРАДКІВКА, «ОВІДІЙ-ПРЕС», ОВІДІОПОЛЬ, ОВІД. АМБУЛАТОРІЯ, ОВІД. ЛІКАРНЯ, 
ОВІД. МІСЬКА УПРАВА, ОВІД. МІЩАНСЬКА УПРАВА, ОВІД. ПОШТОВА СТАНЦІЯ, ОВІДІОПОЛЬСЬКА 
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА КОНТОРА, ОВІД. СОБОРНА СВ. МИКОЛАЯ ЦЕРКВА, ОВІД. ЦЕРКВА ПОКРОВИ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, ОВІД. ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА, ОВІД. ЗЕМСЬКЕ УЧИЛИЩЕ, ОВІД. 
ПАРАФІЯЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ, ОВІД. ПАРАФІЯЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ Мо2, ОВІД. ПАРАФІЯЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 93, 
ОВІД. РАЙОН, ОВІД. СИРІТСЬКИЙ СУД, ОВІДІОПОЛЯ ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ОДЕС. 
НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ, ОДЕС. ОБЛАСТЬ, ОДЕС. ГРАДОНАЧАЛЬСТВО, ОДЕС. ОБОРОННИЙ РАЙОН, 
ОДЕС. ПОВІТ, ОДЕС. ПРИМІСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕС. РАЙОН, ОКРУГ ОКС А. ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬОФ, 
ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬФСЬКА  КІРХА, ОЛЕКСАНДЕРГІЛЬФСЬКА ШКОЛА, ОЛЕКСІЇВКА, ОЛЬГИНЕ, 
ОСАДЧИЙ О, ПАЛАУЗОВ В. ПАЛАУЗОВ М. ПАЛАУЗОВА - хутір, ПАМ'ЯТНИКИ ВІЙСЬКОВО- 
ІСТОРИЧНІ, ПАМ'ЯТНИКИ ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ, ПАМ'ЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРІВ, 
ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРИЧНИМ ДІЯЧАМ, ПАНФІЛОВ І, ПАУСТОВСЬКИЙ К, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ - 
хутір, ПЕТЕРСТАЛЬ, ПЕТЕРСТАЛЬСЬКА КІРХА, ПЕТЕРСТАЛЬСЬКА ШКОЛА, ПЕТРІВКА, ПЕТРОВ 
І. ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ, ПОЖЕНЯН Г, ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ СТАН, ПОСУХИ ТА НЕВРОЖАЇ 1873 і 
1891 рр. ПОХОВАННЯ БІЛЯ ТАТАРКИ, ПОЯС СЛАВИ, ПРЕОБРАЖЕНСЬКЕ, ПРИЛИМАНСЬКА 
ШКОЛА, ПРИЛИМАНСЬКЕ, ПРИМОРСЬКА АРМІЯ, ПРОМИСЛИ у ХІХ ст. ПРОМРИНОК 7-й км, 
ПРОТАСОВА, 5 ГВ. МОТОСТРІЛЕЦЬКА БРИГАДА, РАДГОСП, РЕВКОМИ, РЕННИКОВ А., РЕПРЕСІЇ, 
РИБКОЛГОСП, РІХТЕР О., РОЗЕНЬМЛЮМ О., РОКСОЛАНИ, РОКСОЛАНІВСЬКА ЗЕМСЬКА ШКОЛА, 
РОКСОЛАНІВСЬКА ЦЕРКВА, РОЛЛЕР Г, САНЖІЙКА, САНЖІЙСЬКА ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНА 
ШКОЛА, САНЖІЙСЬКІ хутори, САНЦЕНБАХЕР В., САРАНИ НАШЕСТЯ, СЕМЕНЕНКО Ф., СЕРГІЇВКА, 
СКАРЛАТО -- хутір, СКУРТА, СКУРТЯНКА, СКУРТЯНСЬКА ШКОЛА, СОКАРЄВ В., 42 АРТДИВІЗІОН, 
СПРЕЙС В., «СТАЛІНЕЦЬ», СТОЇЧНИЙ ПУНКТ, СУХИЙ ЛИМАН--село, СУХОЛИМАНСЬКА ЦЕРКОВНО- 
ПАРАФІЯЛЬНА ШКОЛА, СУХОЛИМАНСЬКІ ХУТОРИ, СУХОПУТНІ ШЛЯХИ КРАЮ у ХІХ ст., ТАЇРОВЕ, 
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ТАТАРКА - річка, ТАТАРКА-село, ТАТАРКИ СВЯТО-УСПІНСЬКА ЦЕРКВА, ТАТАРКИ ШКОЛА, ТЕРНОВИЙ -- 
хутір, ТИМАНОВСЬКИЙ М., ТИРАСПОЛЬСЬКИЙ ПОВІТ, ТОВАРИСТВО СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ, 
ТОМАШКІВ, ТРАНСНІСТРІЯ, ШІ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ, 306 НІМЕЦЬКА ПІХОТНА ДИВІЗІЯ, ТРОФИМОВ 
А. ТРОФИМОВА КСП, ТРОФИМОВА УЧГОСП, ТРУДОВІ ГРОМАДИ, ТУТАРИНОВ І. ФАШИСТСЬКО- 
ПОВСТАНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРАВА, ФОЛЬКСДОЙЧЕ, ФРАНЦФЕЛЬД, ФРАНЦФЕЛЬДСЬКА ШКОЛА, 
ФРАНЦФЕЛЬДСЬКИЙ КОСТЕЛ, ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ, ЦЕРКОВНИЙ, ЦЕРР А., ЧАУСОВА, ЧЕГОДАР 
Н. ЧЕРВОНА ЮХИМІВКА, 4 РУМУНСЬКА АРМІЯ, 4 КАВАЛЕРІЙСЬКИЙ КУБАНСЬКИЙ КОЗАЧИЙ 
КОРПУС, 4 МЕХАНІЗОВАНИЙ КОРПУС, 411 БАТАРЕЯ, ЧУБАЇВКА - хутір, ЧУГУНОВА - хутір, ЧУПЕРКА 
Н., ЧЕРВОНИЙ ХУТІР, ЧХЕЇДЗЕ О., ШЕВЧУК С., ШЕДЕВЕР К., ШЕДЕВЕРА - хутір, ШЕЙКІН М., ШЕЛЛ 
А., ШЕЛУХІН С., ШІЦЛЕ Л., ШОСТАКОВА - хутір, ШТУМПФ К., ШУЛЬГІН В., ЮРКОВСЬКИЙ Ф. 
ЛЕВЧУК В.В.: АБАБІНА 3., АВЕЛІЧЕВ В., АКСЕЛЬРУД В., АНДРЄЄВ М., АНДРІЯЩЕНКО І., АНДРУСЕНКО 
В., АНТОНОВА К., АПАНАСЕНКО В., АРГАТЮК С., АРГАТЮК Т., АРКАДЬЄВА Н., АРКУША Н., БАЗЕЛЯН 
О., БАЛАН Г, БАРАБОЙСЬКА ШКОЛА, БАРАБОЙСЬКИЙ ПСИХОНЕВРО-ЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, 
БАРИНОВА І, БЕЛОЦИЦЕНКО М., «БЕРЕГ ОВІДІЯ», БЕРЕЖЕВСЬКИЙ Ф., БЕРЕЗЮК П., БЕЮЛЬ В., БЄ- 
ЛЯЄВ К., БЄЛЯЄВ П., БИКОВ О., БІГУН А., БІГУН Т, БІЛОЦИЦЕНКО Є., БІЛЯКОВ І., БОГОВИК Л., БОЙ- 
КО Н., БОНДАРЕНКО В., БОРОВИКОВ Г, БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ, БУЦЕНКО М., 
ВАЛІГУРСЬКИЙ О., ВАЛІГУРСЬКИЙ П., ВАЛЬКОВА Т., ВАЛЬЧИКОВСЬКИЙ Ф., ВАХТІНА Г, ВЕЛИКОДО- 
ЛИНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА, ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ШКОЛА Ло, ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ШКО- 
ЛАЛМе 2, ВЕЛИКОДОЛИНСЬКА ШКОЛА Ло 3, ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК, ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ 
ВИНО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, ВЕРБИЦЬКИЙ П., ВЕРХЛАБІ, «ВИНТРЕСТ», ВИШНЕВСЬКИЙ О., ВІДВІДЧУК 
П., ВЛАСОВ В., ВОРОБИЙОВ М., ГАВРИЛКЕВИЧ Б., ГАЗІЯН А., ГАЙДАРЖІ В., ГАЙДУЧЕНКО О., ГАНДБОЛ, 
ГВОЗДЕНКО В., ГЕРНЕТ В., ГЛУШЕНКО В., ГЛУШЕНКО О., ГЛУШКО В., ГЛУХОВСЬКА В., ГОЛЬДФАРБ С., 
ГОМЕНЮК В., ГОРБЕНКО А., ГОРДІЄНКО Ф., ГОРКОВЕНКО М., ГОРОБЕЦЬ В., ГОРОДЕЦЬКА С., ГОХШ- 
ТЕЙН О., ГОЦАЦЕНКО А., ГРЕБНЄВ С., ГРЕЙНЕР Р, ГРИГОРАШ П., ГРИГОРЕЦЬКИЙ П., ГРИГОР'ЄВ 
М., ГРИЦЕНЮК Ф., ГУЛІЄВ Роберт, ГУЛІЄВ Рубен, ГУЛЬЧАК А., ГУЛЯЄВ В., ГУРГУРОВ О., ДЕЛЕБІС Г, 
ДЕМЧЕНКО В., ДЕРЕВЕНЧА М., ДЕРМЕНЖІ С., ДЕХТЯРЬОВ І. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ, 
ДЗЮБА А., ДИМЧЕНКО С., «ДНІСТЕР»-ФК, «ДНІСТРОВСЬКИЙ»- р-п, ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В., ДОБРОО- 
ЛЕКСАНДРІВСЬКА ШКОЛА, ДОВГАЛЬ Ю., ДОМЕЦЬКИЙ І., ДУБИНЕНКО, М., ДУКОВ В., ДУРБАЛОВА В., 
«ЕВРИКА», ЖУК С., ЖУМАЙЛО В., ЗАВОРОТНИЙ В., ЗАГОРОДНЮК А., ЗАДЕРЯКА І. ЗАПОРОЖАН А., ЗІН- 
ЧЕНКО В., ЗІНЧЕНКО Г, ЗІНЧЕНКО Мик., ЗІНЧЕНКО Мих., ЗІНЧЕНКО О., ЗІНЧЕНКО Ол-дра, «ЗОРЯ» -- к-п, 
ЗОТОВ В., ІВАНОВ М., ІВАНОВА Г, ІВАНЧЕНКО Г, ІВАНЧЕНКО О., ІВАНЧЕНКО Т, ІЛЬЧЕНКО І., ПЩЕНКО 
Т, ЙОСИПІВСЬКА ШКОЛА, «ЙОСИПОВСЬКИЙ» -- р-п, КАЛАГЛІЙСЬКА ШКОЛА, КАМЕНЕЦЬКИЙ М,, КА- 
ПЛУН В., КАПУСТЕНКО Г, КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ШКОЛА, КАРПОВ А., КАСАП Б., КЕОСЬЯН Є., КЕОСЬЯН 
С., КИТАЄВ І, КИШКАР М. КОВАЛЕНКО М., КОВАЛЬ М., КОДАНЬОВ І., КОЗЯР О., КОЛГОСПІ ім. ХХІ З'ЇЗДУ 
КПРС, КОЛГОСТП ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, КОЛГОСПІ ім. ЛЕНІНА, КОЛГОСПІ ім. 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВ- 
ТНЯ, КОЛГОСП ім. ФРУНЗЕ, КОЛОКОЛЬЦЕВ О., КОМАРОВСЬКИЙ О., КОМПАНІЄЦЬ М., КОПИЛОВ Н,., 
КОРЖЕНКО А., КОРНІЄНКО М., КОРНІЙЧУК В., КОРЧАН О., КОТОВИЧ Ю., КОЧЕРГІНА Т., КРИЖАНІВ- 
СЬКА А., КРУТОГОЛОВ П., КУДРЯВЦЕВ Вікт., КУДРЯВЦЕВ Всев., КУЛІНСЬКА П., КУЛІНСЬКИЙ Д., КУР- 
КАН Н., КУЧЕР В., КУЧЕРЕНКО А., КУЧИНОВ Ю., КУШКО Л., ЛАЗАРЕНКО В., ЛАЗАРЕНКО С., ЛАЗАРЄВА 
М. ЛЕВИЦЬКИЙ С., ЛЕМЕШЕВ В., ЛЕМЕШЕВ О., ЛЕЩЕНКО П., ЛИПСЬКА О., ЛИПСЬКИЙ В., ЛИТВИНОВ 
П., ЛИЧВ., ЛЯННИЙ О., ЛЯШЕНКО І., ЛЯШЕНКО Ф., МАЗІРОВ А., МАЗУР Л. МАКЛАКОВ І, МАКЛАКОВА 
А, МАКСИМОВ В., МАРТИНЮК В., МАРЧУК Н., МАР'ЯНІВСЬКА ШКОЛА, МАТИ-ГЕРОЇНЯ, МАТІЯЩЕНКО 
О., МАТУЛЯК Д., МАЦЕРУК Т., МЕЛЬНИК І., МЕЛЬНИЧУК Д., МЕРЖАНІАН А., МИШУРЕНКО О., МІЛЬЧЕВ 
М., МОЙСЕЄНКО М., МОЛОДІЖНЕНСЬКА ШКОЛА, МУРАДОВ Ф., НАДЛИМАНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА 
ШКОЛА, НАДЛИМАНСЬКА ШКОЛА, НАЗАРОВ Б., НАУМЕНКО М., НАУМОВА Л., НЕБИЙГОЛОВА 1., НЕ- 
ДІН Л., НЕЛЕДВА М.,, НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК, НИЗОВА Г, НИКИФОРОВА Л., 
НОВОДОЛИНСЬКА ШКОЛА, НОРЕНКО Я., ОВІД. ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА Ме 1, ОВІД. 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА М» 2, ОВІДІОПОЛЬСЬКА ДРУКАРНЯ, ОВІД. РАЙОННА ДЕР- 
ЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ОВІД. РАЙОННА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА, ОВІД. РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ, ОВІД. РАЙОННА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА, ОВІД. РАЙОН- 
НА ШКОЛА МИСТЕЦТВ, ОВІД. СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ОВІС-ТРМ», ОВІД. ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІ- 
БЛІОТЕКА, ОВІД. ШКОЛА М» 2, ОВІД. ПТАУ, ОВІД. РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ОВІД. 
РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО, ОВІД. УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ОВІД. ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ, ОВІД. «МІЖКОЛГОСПБУД», ОВІД. «МІЖКОЛГОСПШЛЯХБУД»,ОВІД. РА- 
ЙОННИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ, ОВЧИННИКОВ Г, ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА МАЙСТРІВ 
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БИОЛОГИЧЕСКОЄЕ РАЗНООБРАЗИКЕ 
ОВИДИОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Издавна человек распахивал целину и сводил леса, пас скот и строил 
города. Все казалось ему необходимьм, и вреда от зтого никто не за- 
мечал, наоборот, дикую природу люди считали своим врагом. В средние 
века в Европе появилось даже «философское» обоснование наступления 
на природу, в частности на лес: много леса говорило о дикости странь. 

Сейчас, конечно, все по другому. Леса - богатство любого государ- 
ства. Позтому во многих странах ведутся работьт по их восстановлению. 
Но вьсадить деревья еще не значит получить первозданньгй лес: многие 
растения не появляются на новьгх местах, хотя на старьх жили. То же 
происходит и при распашке залежньх земель: исчезают растения, спо- 
собнье жить только там. Зто, как и многое другое, конечно, сказалось на 
растительном мире нашей планеть. 

Причин оскудения животного мира тоже немало. Одна из главньх - 
сведение лесов или распашка залежньх земель. Ото лишало животньтх 
их исконньх мест обитания. Переселяться им бьшло некуда, да и далеко 
не все могут приспособиться к новьїм местам. Животнь(кй, как и расти- 
тельньй мир, под натиском человека начал скудеть. Еще несколько ве- 
ков назад животньюй мир Европьі, в том числе и на территории Украийньї, 
бьшл гораздо богаче. Однако если есть оправдание тому, что хозяйствен- 
ная деятельность людей большей частью является жизненной необходи- 
мостью, то целенаправленное и бессмьдсленное истреблениє животньтх 
оправданий не имеєт. 

Безусловно, нельзя и не нужно отрицать отстрел, необходимьтй для 
регулирования численности вредньх или зпидемически опасньхх живот- 
ньх. Нельзя и не нужно отрицать промьгсловую охоту. Речь не об зтом. 
Речь о многолюдньх, массовьїжх охотах, в которьїх некогда принимали 
участие сотни людей со сворами собак. Разве могли спастись косуля или 
олень, когда лес прочесьгвался как густьм гребнем? 

Такие охоть привели к полному исчезновению многих животнькх, в 
частности туров - родоначальников крупного рогатого скота. Послед- 
ний из живших на Земле туров бьшмл убит в ХМП веке. Истреблялись не 
только косули, турьг, зубрь или кабаньт и медведи, но и более мелкиєе 
животньв. Сильно, например, пострадали птиць. Зто в Европе. В не 
меньших масштабах шло истребление животньх и в Азиий. 

В 174Ї году остатки зкспедиции Витуса Беринга вьсадились на каком- 
то неизвестном островке вблизи Камчатки. И у самого берега обнаружи- 
ли стада невиданньх морских животньх. Спереди они біли похожи на 
тюленей, сзади имели рьвюбий хвост, а плавники у зтих животньх рас- 
полагались не горизонтально, как у рьгб, а вертикально, как у китов. Они 
совершенно не боялись людей, спокойно кормились у берегов (только 
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тут росли водоросли, которьми они питались), позволяли себя гладить. 
Если животному причиняли боль, оно отпльг6вало, но вскоре, как и вся- 
кое доброе существо, забьвая обиду или прощая человека, обидевшего 
его, возвращалось. Животньєе зти бьли совершенно безголось, только 
детеньши тоненько попискивали. Раненньюе, истекающие кровью, вьта- 
щеннь6е на берег и умирающи?е, они тяжело вздьхали и смотрели на че- 
ловека глазами, полньми предсмертной тоски. ИЙ суровье, привьікшиєе 
ко всему моряки, сами едва избежавшие смерти, похоронившие своего 
командира и многих товарищей, отказались от охотьт на ЗТИХ ЖИВОТНЬ(Х, 
несмотря на угрозу голода. Зато нашлось немало других, которьіх не 
остановил исполненньгй тоски взгляд... 

В Африке массовое истребление животньїтх началось в ХМПІ веке, 
когда голландцьє, заселившиєе южную часть континента, начали продви- 
гаться на север. Первьіми пали зебрь6. Колонисть соображали бьггстро: 
зебра - легкая добьгча, и ее мясом стали кормить превращеннь(х, в рабов 
африканцев, а из шкур делать мешки для пищи, и бурдюки для водьк. 
Зебрь не мешали людям. В Африке хватало места и земледельцам, и 
скотоводам, и диким животньм. Но колонисть решили, что зебрь за- 
нимают пастбища, пригоднье для овец, и, хотя зто бьшло не так (ОВЦЬ 
не едят ту траву), началось направленное истреблениєе «солнечньх ло- 
шадок» так когда-то назвали зебр римляне. Зебр бьло много. Охотни- 
кам не хватало пуль. Они вьрезали из убитьїх животньх свинец и снова 
заряжали ружкя. А вскоре колонисть нашли другой, более бьїстрь6й и 
вьІгодньй способ уничтожения: зебр окружали, подгоняли к пропасти, и 
животнье, падая с многометровой вьгсоть, разбивались. 

Сейчас в Африке стада зебр очень немногочисленнь , а одна из самьїх 
интересньх - зебра-квагга - истреблена полностью. Примеров варвар- 
ского отношения людей к животньм сотни. Достаточно сказать, что на 
Африканском континенте осталось не более 10 процентов животньхх, 
обитавших там до прихода европейцев. Но, пожалуй, самую трагиче- 
скую и самую постьщдную страницу в историю отношений человека 
и животньх вписали колонисть, переселившиеся из Европьг в Север- 
ную Америку. Они, как сказал один американский ученьгй, «убивали, 
будучи одержимьгт какой-то дьявольской силой, заставляющей убивать 
все и вся». И в первую очередь зто относится к бизонам. Могучиє и 
добродушньєе великаньє, уступавшие дорогу даже более мелким и сла- 
бьтм животньтм, не убегавшие от опасности и не умевшие защищаться, 
паслись на обширньжх равнинах от Нью-Йорка до Миссисипи. Позже 
ученьте подсчитали, что за несколько десятилетий здесь бьіли уничтоже- 
нь десятки миллионов бизонов. Оставались они еще на западе и армия 
охотников ринулась туда. Причем животньх не только стреляли - их 
уничтожали самьми варварскими и мучительньми способами. На пути 
стад, вокруг озер и по берегам рек, зажигали кострь, чтоб измученнье 
и томимью жаждой животньюе не могли приблизиться к воде. Бизонь 
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шли к другим водоемам, но всюду их встречала стена огня. Многиєе не 
вьщерживали зтой пьтки и гибли. Других убивали, подпустив к воде. 
Убивали не только ради мяса и шкур, а просто для развлечения! Однако 
бьшл и политический смьгсл в истреблениий бизонов. Бессильньтве поко- 
рить исконньх обитателей Северной Америки, завоеватели пошли боєм 
на бизонов, зная, что именно они кормят и одевают людей. И то, чего 
не могла сделать за тридцать лет армия, сделали охотники на бизонов: 
лишившись своих кормильцев, индейць стали погибать от холода и го- 
лода. И вскоре, нигде в Америке ни на севере, ни на юге, ни на запа- 
де почти не осталось бизонов. А бьло их, по самьтм приблизительньтм 
подсчетам, не менее полутораста миллионов! Мь1 привели лишь четьре 
примера истребления животньх в четьгрех частях света. Добавим к ним 
тигров и львов, леопардов и гепардов, бобров, соболей, диких лошадей 
и верблюдов, кенгуру и тапиров и еще многих и многих. 

Следует подчеркнуть, что человечество сегодня расходует природньге 
ресурсьт планетьт бьюстрее, чем они успевают возобновляться. Об зтом 
сказано в докладе «Живая планета», изданном МУУУЕ в 2006 году. Са- 
мьюе последние даннье свидетельствуют: зкологический след челове- 
чества - показатель нашего воздействия на планету - вьтрос более чем 
в три раза с 1961 г. Й зто серьезная угроза не только природному насле- 
дию, но и человечеству в целом. В настоящее время зтот показатель пре- 
вьшаєт регенеративную способность планеть приблизительно на 2590. 

Результатьт анализа другого показателя, рассматриваємого в докладе 
У/ МЕ, - индекса живой планеть, говорят о том, что потеря биологи- 
ческого разнообразия происходит угрожающе бьістро. Так, численность 
популяций видов позвоночньх снизилась примерно на треть с 1970 г., 

Результатьт анализа двух зтих индексов неопровержимь: зкосисте- 
мь Земли уже не могут обеспечивать человечество всем необходимьм, 
и нам следует немедленно остановиться. Человек должен привести 
свое потребление и зксплуатацию природньх ресурсов в соответствиєе 
с возможностями природьв, возобновлять расходуемьг6"е ресурськ, ути- 
лизировать производимь6е отходь и сохранить уникальное природноге 
и культурное наследие. 

Совершенно очевидно, с чего нужно начать, - с сокращения нега- 
тивного зкологического следа человека. Величина его в значитель- 
ной степени определяется способом производства и использования 
знергиий. Для удовлетворения знергетических потребностей человеку 
нужно все больше ископаемого топлива, и зта потребность продолжа- 
ет расти. Вьібрось веществ, которье вьзьвают изменение климата, в 
настоящее время составляют 43890 (почти половину) глобального зко- 
логического следа. 

Результатьт сопоставления зкологического следа с общепризнанньюм 
показателем человеческого развития - индексом развития человеческого 
потенциала, разработанньм ООН, однозначнь: «вьісокий уровень раз- 
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вития» в сегодняшнем пониманий весьма далек от целей общечеловече- 
ского устойчивого развития. Повьшая благосостояние своих граждан, 
странь пренебрегают зтими целями и используют гораздо больше ре- 
сурсов, чем может обеспечить планета. Такой путь неизбежно приведет 
к ограничению возможностей развития для бедньх стран и приостано- 
вит процветание богатькх. 

Пришло время жизненно важньжх решений. Перемень(, которье по- 
зволят повьсить качество жизни при одновременном уменьшений воз- 
действия на природу, сохранить все уникальньже явления природь и 
человеческой культурьв, будет непросто. Но вьбор, сделанньй сегод- 
ня в их пользу, определит наши возможности в будущем. Вьбор не- 
большой: человек либо будет продолжать губительное для природной 
средь излишнее потребление ресурсов, либо же будет способствовать 
тому, чтобьт ньеютнешнее и будущие поколения встали на путь зкологи- 
чески устойчивого образа жизни и сохранили богатство и ценности 
природного, культурного и духовного наследия своего родного края, 
страньт и планетьг Земля. 

По результатам недавнего научного исследования вьіяснилось, 
что угроза исчезновения некоторьїх видов животньх сильно недо- 
оценена. Степень риска некоторьжх представителей флорьг и фаунь 
более чем в сто раз превьшает предполагаємую ранее. По оценкам, 
ученьжх под угрозой вьмирания находятся свьшюе 16 000 видов, то 
есть, исчезновение грозит каждому третьему представителю класса 
земноводньх, каждому четвертому виду млекопитающих. По дан- 
ньм Всемирного союза охрань природь, за последние 500 лет уже 
вьтмерло 344 вида животньх. Такие животнье обитали и на террито- 
риий Овид. р-на. С начала нашей зрьг по ХІХ век уничтожено 35 ви- 
дов млекопитающих на всей планете. Конец ХХ века - уже 75 видов. 
Сейчас, по данньм ООН, каждье 10 минут исчезаєт 1 вид живьіх 
существ. Причиньї зтого: 

о. Варварскиє видь охоть6. Видя большое поголовье неизвестньх 
ранее животньх и птиц, первооткрьватели истребляли их, не задумь- 
ваясь, часто используя при зтом пушки, ружья, пистолеть. А в ХХ веке 
для охоть на водоплавающих птиц на зимовках применяли даже авто- 
матическое оружие и авиационньєе бомбь6. Жаворонков и соловьев, зи- 
мующих в Италии, ловили сетями, чтобьт готовить из них «хрустящие 
чипсь». Огромное количество хищньх птиц уничтожали, аргументируя 
зто тем, что они являются вредителями охотничьего хозяйства. 

о. Уничтожение средьш обитания. Из-за истребления тропиче- 
ских лесов к концу ХУМПІ века исчез зпиорнис (самая крупная на земле 
птица, ее размерьт достигали 3-4 м). В Америке повсеместно вьтруба- 
лись дубовье леса - места гнездования странствующего голубя. В О.р. 
из-за распашки степей исчезли степнье сурки, степнье орльг и практи- 
чески исчезли дрофи. 
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о | Погоня за прибьшмью. Из-за красивьх перьев в Африке почти пол- 
ностью истребили страуса, а в Америке - цапель, попугаев и колибри. 
Ради слоновой кости в ХІХ веке ежегодно убивали 70000 слонов. В дель- 
те Днестра, в том числе и в О.р. уничтожали больших бельх цапель ради 
красивьх перьев для украшения дамских шляп и лебедей - шипунов, 
шкурь которьх использовались для изготовления дамских шапочек. 

Самое раннее истребление: Дронт (додо, бескрьютльй голубь,). От- 
крьт португальцами в 1570 году, на Маскаренньх островах. Исчез к 
концу ХУП века. 

Самое бьтстрое истребление: Стеллерова Морская корова. Открьта 
участниками зкспедиции Витуса Беринга 6 ноября 1741 года на необи- 
таемом острове, позже названном островом Беринга. В 1768 году (через 
27 лет!) истреблена полностью. 

Самьве многочисленньєе и безжалостнью истребления 
Американский странствующий голубь. Начало ХМПІ века, время 

освоения Северной Америки, - 2,5 млрд. птиц (самая многочисленная 
птица на планете). В 1361 году только на рьтнках Чикаго бьшо прода- 
но 15 млн птиц. 1909 год - премия в І 500 долларов за указание места 
гнездования хотя бьі одной парь странствующих голубей так и не бьшла 
никому вручена. 

Бизон. К началу освоения Северной Америки 60 млн. бизонов обе- 
спечивали жизнь 10 000 индейцев. В результате массового истребления 
к началу ХХ в. осталась І 000 особей. Часть из них живет в националь- 
ньїх парках. 

Сегодня однозначно можно констатировать, что вьйбор, которьг6й каж- 
дьй из нас сделаєт, будет определять возможности для поколений, ко- 
торьге идут вслед за нами. При зтом, очень важньм для каждого жи- 
теля планетьт является понимание сути происходящего, тем более, что 
за последние годьт вьіявленьт прежде неизвестньве факть, установлень 
новье закономерности, вошли в обиход новье понятия и обозначающие 
их терминь в области зкологиий. 

Из-за огромного количества названий в области биологического раз- 
нообразия, в настоящем разделе словаря рассматриваются только основ- 
нье, найболее часто встречающиеся и редкие представители фаунь и 
флорь Овид. р-на, а также видь, исчезнувшие в разнье времена с его 
территории. Употребляются зкологические терминьг, полезнье для по- 
нимания процессов в окружающем нас мире живой природьт и приме- 
нения мер, необходимьсх для его сохранения. Все названия растений и 
животньх приводятся на русском, украйнском язьгках и на латьтни, зко- 
логические терминь - на русском и украийнском. 
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АЙР ОББІКНОВЕННЬ(Й, Аїр 
звичайний, Асоги5 саїатиз - род 
многолетних трав семейства аронни- 
ковьх. Листья (длина до І м) мече- 
видньєе, корневище толстое, ползучеє. 
Цветки собраньгю в початок. Цветет с 
начала лета до осени. Размножаєтся 
вегетативно, корневищами. Растет по 
берегам и на мелководьях Днестров- 
ского лимана (Карагольский залив) 
иногда образует сплошнь заросли. 
Лекарственное, ароматичное дубиль- 
ное растение, используемое с древно- 
сти. Из корневищ добьтвают зфирное 
масло, употребляємоєе в промьшілен- 
ности (парфюмерной, кондитерской 
и др.). Произрастаєт в Овид..р-не. в 
Нижнеднестровском НІШ. 
АЙСТ БЕЛЬТЙИ, Лелека білий, 
бусел, Сісопіа сісопіа - крупная 
птица, на вьісоких ногах, с длинной 
шеей и длинньм клювом. Вес се 
3,5-4 кг, длина крьла 53-61 см. Цвет 

оперения преимущественно бель(й, 
конць крьльев чернье. Когда крьжлья 
сложеньгш, создаєтся впечатлениє, что 
у птиць вся задняя часть туловища 
черная, отсюда еще одно украийнскоє 
се название - черногуз. Клюв и ноги 
краснье. Голая кожа вокруг глаз и 
передняя часть подбородка черньке. 
Самки несколько меньше самцов, по 
расцветке не различаются. Зимуют в 
Африке, южнее Сахарь(, в Пакистане, 
Индии и Индокитає, в Корее и в юж- 
ной части Японских островов. Бельге, 
айсть - моногамньвю птиць. Одна и 
та же пара их может занимать одно 
гнездо и то ж несколько лет подряд. 

Впервьв айсть  приступают к гнездо- 
ванию в трехлетнем возрасте, однако 
некоторьте шнначинают размножаться 
позднее, иногда даже в возрасте 6 лет. 
Небольшое количество птиц присту- 
пает к размножению уже в возрасте 2 
лет. После прилета белье аийстьт рас- 
полагаются, как правило, в низмен- 
ном ландшафте, где есть обширнье 
сьтрье луга, болота и стоячиє водьї. 
Гнезда устраивают на крьшах домов, 
на деревьях, расположенньх в посел- 
ках или близко к ним. В последнее 
время не отказьваются от опор ВьБі- 
соковольтньх линий. Если мест, под- 

ходящих для гнезд, мало, между пти- 
цами возникают драки. Гнезда айстов 
громоздки, диаметром не менеє ме- 
тра, а если занимаєтся старое гнездо, 
которое подновляєтся и достраиваєт- 
ся, то поперечник может достигать и 
полутора метров. Сооружение нового 
гнезда длится примерно 8 дней. Стро- 
ят его оба члена парь. Изредка белье 
айстьт строят и второе гнездо, которое 
служит им для сна или как карауль- 
нЬьй пост. Делают гнезда и молодьге, 

еще не гнездящиеся птиць. ИЙногда в 
гнездах айстов обнаруживаются обу- 
гленнье прутья, куски полусожжен- 
ньх сучьев или щепок, по-видимому, 
подобраннье на месте костра на лугу 
или на берегу реки. Если головешка 
не совсем погасла, огонь может бьіть 

раздут ветром, и таким образом аийст 
«поджигаєт» своє гнездо. В полной 
кладке бьтваєт от 2 до 5 яиц, чаще все- 

го 4-5, но иногда айстью насиживают 

всего 1 яйцо, редко в кладке 7 яйц. По- 
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видимому, на количество яиц в кладке 
влияют кормовьг6"е условия года. Яйца 
откладьваются не ежедневно, а с ин- 
тервалом в 2 и иной раз даже 3 дня. 
Птиць  приступают к насиживанию 
обьічно после откладки второго яйца. 
Насиживают оба родителя в течение 
33-34 дней. Вьтведшиєся птенцьт бес- 
помощнье, но зрячие, покрьшть бе- 
льюм пухом. Сидят они в гнезде 54-55 
дней, после вьлета из гнезда их кор- 
мят родители еще 14-18 дней. Само- 
стоятельньми птенцьи становятся в 
возрасте примерно 70 дней. Нередко 
бьтваєт, что айстьт вьібрасьвают одно- 
го птенца из гнезда. Если такого птен- 
ца водворить обратно, на следующий 
день он будет вновь вьіброшен. По- 
видимому, зто ослабевший, поражен- 
ньй паразитами птенец, которьй уже 
не в состояниий активно требовать от 
родителей корм. Незадолго до отлета 
белье айсть собираются в небольшиє 
группьв, иногда в стай, на зимовках 
они иной раз держатся тьйсячньїми 
стаями. Отлет начинаєтся в конце 
августа - сентябре, иногда затягива- 
ется до октября. Птицьг летят днем и 
на большой вьсоте, часто прибегая к 
парящему полету. Летят узким фрон- 
том, вьбирая найболее благоприят- 
нье в азродинамическом отношений 
местности. Полета над морем избега- 
ют. Белье айстью кормятся животной 
пищей, поедая лягушек, ящериц, раз- 

личньїх насекомьх, моллюсков, рьйбу 
и мелких млекопитающих: мьішей- 
полевок, маленьких зайчат и крапча- 
тьїх сусликов. В Овид. .р-не. являют- 
ся обьічной птицей. 
АИЙСТ ЧЕРНЬ(ІЙ, Лелека чорний, 
Сісопіа пієга несколько меньше бе- 
лого: длина крьла у него в среднем 
54 см, вес около 3 кг. Оперение зтой 
птиць  преимущественно черное с 
зеленоватьтм й медно-красньм ме- 
таллическим отливом, брюшная сто- 

рона тела белая. Клюв, ноги, горло, 
неоперенное пятно на уздечке и у глаз 
ярко-краснье. Распространен  зтот 
айст широко - он гнездится от юга 
Пиренейского полуострова на восток 
до берегов Японского моря и Сахали- 
на. Зимуют черньєе аийсть в Африке, 
к югу от Сахарьг. Черньй аийст-лесная 
птица. Обязательньм условиєм для 
его гнездования являєтся сочетаниє 
старьїжх лесньжх массивов или хотя бебі 
групп старьжх деревьев с труднодо- 
ступньми болотами разнообразного 
характера, открьтьєми берегами рек и 
озер. Набольшей части ареала черньгй 
айст гнездится в труднодоступньх 
человеку малонаселенньжх районах. 
По сравнению с гнездом белого аийста 
гнездо черного сделано опрятнее и 
искуснее, оно имеет более или менее 
правильную полушаровидную форму. 
Чернье айсть кормятся животной пи- 
щей. Ото могут бьть рьвбьг (размером 
даже до 25 см), лягушки, различнье 
воднье насекомье, изредка рептилий. 
Через Овид. р-н. чернье аийстьг летят 
в августе, останавливаясь для отдьха 
и поиска корма на мелководьях Дне- 
стровского и Сухого лиманов, долинь 
Барабоя. Занесен в ККУ. 
АВДОТКА, Лежень, ВигсПпіпиз 
оедіспетиєз - птица величиной с го- 
лубя (длина крьла 23- 25 см), песочно- 
серого цвета, с темньшми продоль- 
ньми полосками. Как и у всех пред- 
ставителей семейства, у нее длинньве 
ноги, относительно большая голова и 

сравнительно короткий, но СИЛЬНЬЙ 
клюв. В Украйне авдотка перелетная 
птица, зимующая в Южной Аравий 
и Восточной Африке. Кормится глав- 
ньм образом насекомьми, прейму- 
щественно жуками, прямокрьлькми, 
ест также червей, рептилий и мел- 
ких грьзунов. В Овид. р-не. изредка 
встречаєтся на гнездований, обьічна 
на пролете. Занесена в ККУ. 
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АГРОБИОГКОЦЕНОЗ, 
Агробіогеоценоз -- неустойчивая зко- 
система с искусственно созданньшм 
биотическим сообществом, дающим 
сельскохозяйственную продукцию. А. 
не способен длительно существовать 
без постоянной поддержки человеком. 
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ, 
Агролісомеліорація - система ле- 
сохозяйственньх мероприятий, на- 
правленная на улучшение почвенно- 
гидрологических и климатических 
условий местности, делающих ее бо- 
лее благоприятной для ведения сель- 
ского хозяйства. 
АДМИРАЛ, Адмірал, Уапез85а 
атаЇїапта - бабочка, имеющая сверху 
бархатисто-чернь6й цвет, на передних 
крьльях видна косая киноварно -- 
красная полоса, на задних - такая 
же кайма; вершиннье угльт передних 
крьльев в бельжх пятнах; размах 5-6 
см. Обьічньй представитель бабочек 
в Овид. р-не. - 
АДОНИС ВЕСЕННИЙ, горицвіт 
весняний, Адйопіз5 уегпаїїз - (Адо- 
нис весенний, горицвет весенний, 

стародубка). Адонис весенний - мно- 
голетнее травянистое гладкое расте- 
ние вьісотой 15---40 (60) см с толстьім 
коротким корневищем, несколькими 
отходящими от него прямостоячими 
стеблями, покрьтьми у основания 
бурьми листьями в виде чешуим. Сте- 
блевье листья сидячие, многократно 
пальчаторазделенньтю на узкиє доли. 
Цветки правильньєе, крупнье (4-5, 5 
см в диаметре), желтого цвета, пло- 

дь -- семянки, собранньве в головча- 
тье соплодия. Цветет в мае. Адонис 

растет в Овид. р-не на остепненньх, 
иногда солонцеватьїх лугах, на скло- 
нах, в балках, на окраинах лесньх по- 
лос. Занесен в ККУ. 
АМУР БЕЛЬЙ, Амур білий, 
СтепорПпагупеєодоп ідеНа - круп- 
ная рьба, достигающая иногда более 

120 см длинь и 30 кг веса. Окраска 
спиньо зеленовато или желтовато- 
серая, бока темно-золотистьве. По 
краю каждой чешуйки (кроме рас- 
положенньжх на брюхе) - темньй 
ободок. Брюхо светло-золотистое. 
Спинной и хвостовой плавники тем- 
нье, все остальнье - более светльте. 

Радужина  золотистая.  Брюшина 
темно-бурого цвета. Взросльй амур 
потребляєт в пищу преимуществен- 
но вьсшую растительность как под- 
водную, так и наземную, вьїходя 
на разливь и пойменньве озера (за 
что его назьвают травяньм кар- 
пом). Личинок амуров, как и личи- 
нок толстолобика и других ценньх 
рьб, отлавливают на нерестилищах, 
а затем сажают в прудьг для вьгра- 
щивания. Бельй амур при прудовом 
вьращиваний всеяден: потребляєт 
мягкую подводную растительность, 
обрьваєет молодье побеги жесткой 
растительности - тростника и ро- 
гоза, охотно поедает подкормку из 
различной наземной растительно- 
сти, в том числе листьев овощей; не 
отказьтвваєтся й ОТ ЖИВОТНОЙ ПИЩИ 
- мелких рьб, червей, личинок на- 
секомьїх, а также от искусственньх 
кормов, в виде отрубей и жмьха. Бе- 
лого амура вьращивают в прудах., 
АНЧОУС ЕВРОПЕИЙСКИЙ, 
Анчоус європейський, Кпогашціїз 
епсгаз5ісоїця обитает у атлантиче- 
ского побережья Европьг и Северной 
Африки. В  Азово-Черноморском 
бассейне известен под названиєм 
хамсьвю. Наийболее распространен ев- 
ропейский анчоус. В летнее время 
заходит даже в Северное (до бере- 
гов Южной Норвегии), и Балтий- 
ское моря. В пределах своего ареала 
зтот вид, переносящий большиєе ко- 
лебания солености и температурьі, 
образует несколько обособленньх 
форм - атлантическую, средизем- 
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номорскую, черноморскую и азов- 
скую. Черноморский анчоус, или 
хамса (Е. епсгазісроїц5 ропіїси5), 
постоянно живет в Черном море у 
всех берегов. Летом придержива- 
ется верхних слоев водьв, располо- 
женньх над слоем температурного 
скачка. Особенно много зтой рьбь 
бьтвает летом в и богатой кормовьім 
планктоном северо-западной части 
Черного моря, в том числе и у бере- 
гов Овид. р-не. Зимой, когда поверх- 
ностная вода сильно охлаждаєтся, а 
штормь достигают большой силь, 
хамса концентрируется в ограни- 
ченньжх прибрежньх районах, ведет 
малоподвижнь6й образ жизни, слабо 
питаясь и опускаясь на глубину 70- 
50 м. Здесь она держится главньїм 
образом в придонньх водах и лишь 
в теплье, тихиє дни поднимаєтся 
к поверхности. Впрочем, в мягкиєе 
зимьт хамса может и вообще не опу- 
скаться на глубину. Весной, обьїшчно 
в начале апреля, хамса поднимаєтся 
с глубин и начинаєет активно питать- 
ся планктоном (в основном мелки- 
ми ракообразньми). Сначала она 
появляется у берегов близ районов 
зимовки, но вскоре уходит в море и 
бьстро рассредоточиваєтся по его 
площади. Размножение хамсьг про- 
исходит в Черном море повсеместно 
и продолжаєется в течениєе всего те- 
плого времени года - с мая по сен- 
тябрь, причем, судя по нахождениям 
икринок, наийболее интенсивньй не- 
рест идет в местах массового разви- 
тия планктона. Плодовитость хамсьт 
составляєт около 20-25 ть. икри- 
нок, вьіметьваємьх  двумя-тремя 
(иногда даже четьрьмя) порциями. 
Хамса имеет очень короткий жиз- 
ненньй цикл - ее предельньй воз- 
раст составляєт всего 3-4 года. 
Во время зимовальной миграции 

(как и при обратном перемещениим) 

хамса движется огромньми косяка- 
ми, сопровождаємьми массой кру- 
жащихся над ними чаек и буревест- 
ников, а также дельфинами. Иногда 
мигрирующая хамса в большом ко- 
личестве заходит в бухточки и за- 
ливь; особенно много зтой рьгбьі 
наблюдалось в те времена, когда 
промьсел ее бьл еще слабо развит. 
Вот как описьваєет подобньвй заход 
хамсь в Балаклавскую бухту один 
из первьжх исследователей черно- 
морского рьболовства Н. Я. Дани- 
левский: «Самьшй  замечательньй 
пример зтого рода бьл в 1859 г., 
когда изобилиє хамсь, зашедшей в 
бухту, вместо благодеяния природь 
обратилось в настоящее народное 
бедствиє. От натиска сзади зашед- 
шая в бухту хамса не могла возвра- 
титься назад. Здесь залив, имею- 
щий более версть в длину и около 
100 сажен в ширину, до того пере- 
полнился рьвбой, что не бьло видно 
водь. От такого скучения она вся 
задохлась и задушила всю прочую 
рьтбу, которая вьскакивала на берег. 
Морские раки тоже вьштолзли вон из 
водь. От гниения зтой рьшбь рас- 
пространилось такоє зловоние, что 
серебро в шкафах и маслянье кар- 
тинь с белилами совершенно почер- 
нели. Из угла бухть, где она мелка, 
заставляли вьгребать хамсу и уно- 
сить в мешках. Ее зарьвали в зем- 
лю, некотореіе удобряли поля, но все 
зто не могло уменьшить зловония... 
Невьшносимьшй запах продолжался 
с год в окрестностях Балаклавкі, и 
рьба совершенно исчезла из бухть. 
На другой год можно било видеть с 
набережной... в тихую погоду цель-е 
кучи дохлой рь6бьт на дне, лежавшей 
точно скирдь. По словам жителей, 
тут погибли миллионь пудов хамсь. 
В мальжх размерах повторилось зто 

в 1867 г.» 
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АСТРАГАЛ  ШЕРСТИСТОЦ- 
ВЕТКОВЬ(ІЙИ, Астрагал шерсто- 
стоквітковий, Аз гараїця 
дазуапіпиз5. Многолетнее травяни- 
стое рьжевато опушенное растениє 
со стержневьм  многоглавьм  кор- 
нем. Стебли многочисленнье, при- 
поднимающиеся, 30-40 см вь6сотой. 

Листья очереднье, сложньве, непар- 
ноперистье, состоящие из 12-14 пар 
ланцетньх или ланцетопродолгова- 
тьх листочков. Соцветия - плотнье 
головчатьєе кисти из 10-20 мотьтлько- 
вьх желтьх цветков. Плод - волоси- 
стьій, яйцевидньй или овальньй боб 
длиной 10-12 мм с носиком. После 
плодоношения надземная часть рас- 
тения отмираєт, отрастая ранней вес- 
ной сразу после таяния снега. Цветет 
в мае-июне. Плодью созревают в июле. 
Растет в Овид. р-не на открьтьх ме- 
стах, в степи, на скифских курганах 
и старьх кладбищах, на полянах и 
опушках. К влаге не требователен, не 
вьщдерживаєт увлажнения и затене- 
ния. Бьстро исчезает при вьпасе ско- 
та, скашивание переносит удовлетво- 
рительно. Занесен в ККУ 
АТЕРИНА ЧЕРНОМОРСКАЯ, 
Атеріна чорноморська, Аегіпа 
Боуегі обьчна в Черном, а в летнеє 
время и в Азовском море. Зто - одна 
из найболее массовьжх мелких пе- 
лагических рьйб водоема, уступаю- 
щая по численности только хамсе. 
Встречаєтся не только в море, но 
заходит и в пресную воду, в част- 
ности в такие реки, как Южнь6й Буг 
и Днестр. Заходити в сильно осоло- 
ненньй Сиваш. Нерестится(с апреля 
по сентябрь), откладьвая икру мно- 
гими порциями в самьгїх разнообраз- 
ньх условиях: соленость в местах 
размножения колеблется, например, 
от 7 до 100. Средняя плодовитость 
самки составляєт в среднем около 
600 икринок. Молодь часто держит- 

ся в лагунах и прибрежньх лужах, 
половое созревание происходит уже 
на втором году жизни. Наибольшая 
длина черноморской атериньт в пя- 
тилетнем возрасте не превьшаєт 15 
см, однако чаще встречаются более 
мелкиєе зкземплярью. ЦПища зтого 
вида состоит из планктонньх ракоо- 
бразньжх, преимущественно копепод 
и мизид, а сам он используется в 
корм судаком, ставридой, белугой и 
другими хищниками. 
АРЕАЛ, Ареал - область распро- 
странения вида животньх и растений 
или зкосистемьш определенного типа. 
Проблема охрань природьг - зто во 
многом проблема сохранения видов 
и естественньх зкосистем в пределах 
их ареалов. 
АССИМИЛЯЦИОННАЯ ЕМ- 
КОСТЬ ЗКОСИСТЕМЬІ 
ДНЕСТРОВСКОГО | ЛИМА- 
НА, Асиміляційна місткість еко- 
системи Дністровського лиману - 
показатель максимальной динами- 
ческой м вместимости  количества 
загрязняющего вещества, которое 
может бьть за единицу времени 
накоплено, разрушено, трансфор- 
мировано и вьтведено за предель 
зкосистемь: без нарушения нор- 
мальной ее деятельности. Величи- 
на А.е.з.д.л. зависит от множества 
природньжх и антропогенньжх фак- 
торов, физических и химических 
свойств загрязняющего вещества; 
однако, решающую роль при зтом 
играют биологические процесськ. 
АФАЛИНА, Афаліна, Тикзіорз 
(гипсаїц5. Отот дельфин - един- 
ственнь6й представитель целого рода. 
Средняя величина - 2,3-3м, редко до 
3,6 м длиной. Самцью на 10-20 см 

больше самок. Умеренно развитьйй 
клюв четко отграничен от вьшпуклой 
лобно-носовой (жировой) подушки. 
Спинной плавник вьгокий, строй- 
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ньй, сзади полулунно вьгрезан. Груд- 
нье плавники у основания широкиєе, 
к концу заостряются, по нижнему 
краю вьшукльюе, по верхнему близ 
основания вьшуклье, а далее во- 
гнутье. Окраска тела сверху темно- 
бурая, снизу светлая (от серой до 
белой); рисунок на боках тела непо- 
стоянен, часто совсем не вьтражен. 
Склонность держаться в прибреж- 
ной зоне обьясняется придонньм 
характером питания. Главная пища 
афалин: камбала, кефаль, лобан, 

сельдь, морские ерши. За одни сутки 
афалина поедаєет около 16 кг рьбь/. 
За пищей она ньряєт на глубину до 
90 м, а иногда до 150 м. Охотясь за 

рьбой, афалиньт двигаются неравно- 
мерно, рьвками, с частьми крутьшми 
поворотами. Их дьжхательнье паузь 
варьируют от нескольких секунд до 
6-7 минут, максимум до четверти 
часа. Наиболеє активньг днем. Афа- 
линь лучше всякого другого дельфи- 
на уживаются в неволе, где свободно 
размножаются, переносят всякого 
рода зксперименть и дружелюбно от- 
носятся к человеку. Плиний Старший 
описал, как в древности один маль- 
чик на берегу Средиземного моря 
обучил афалину припльг6вать на свой 
зов, кормил ее с рук, и она регулярно 
перевозила его через бухту в школу й 
обратно домой. Размножаєтся афали- 
на весной и летом. Новорожденньїй 
весит 11-12 кг, имея длину І м. По- 
ловая зрелость наступаєт в 5-6 лет: 
самка, вьросшая в аквариуме, перво- 
го детеньша родит в 7 лет. Афалинь 
могут развивать скорость до 50 км/ч 
и вьшрьюгивать на вьсоту до 5 м. В 
неволе афалиньт вьиполняют сложнье 
действия за вознаграждениє: с прьїж- 
ка берут корм из рук человека, плава- 
ют в упряжке, буксируют лодки, зво- 
нят в колокольчик, подносят брошен- 
нье в воду предметь, прьюгают через 

затянутьшй бумагой или горящий об- 
руч, точно забрасьвают мяч в кор- 
зину с расстояния 6 м и многое дру- 
гое. Их трюки показьвают широкой 
публике в больших океанариумах. 
Обученньжх дельфинов сейчас пьта- 
ются использовать как помощников 
человека для исследования океана: 
к телу их прикрепляют различнье 
датчики, информирующие о той или 
иной глубине. Дьшат в неволе 1-4 
раза в минуту; сердце их бьется с ча- 
стотой 30--140, в среднем 100 раз в 
минуту. Дельфинь искусно управля- 
ют сложнькм голосовьм аппаратом и 
могут разнообразить свой звуки. Для 
связи между собой афалиньг издают 
коммуникационньвюв сигналью часто- 
той от 7 до 20 кгц: свист, лай (при 
преследований добьчи), мяуканье 
(при кормежке), хлопки (при устра- 
шений свомих сородичей) и др. При 
поисках добьчи и при ориентировке 
под водой они издают зхолокацион- 
нье щелканья, напоминающиєе скрип 
дверньх ржавьх петель, частотой от 
20 до 170 кгц. Недавно американскиєе 
ученьєе у взросльжх афалин записали 
17, а у детеньшей только 6 комму- 
никационньх сигналов. Очевидно, 
система сигналов усложняєтся с воз- 
растом и индивидуальньшм опьтом 
животного. Спят афалинь, как и все 
китообразнье, у поверхности водьк, 
обьчно ночью, а днем лишь после 

кормежки, периодически открьвая 
веки на 1-2 секундьт и закрьгвая на 15- 
30 секунд. Слабьй удар свисающего 
хвоста время от времени вьгставляєт 
спящего зверя из водь для очередно- 
го дьхательного акта. Афалин часто 
можно наблюдать в прибрежной зоне 
моря у Санжейки и Грибовки. Про- 
мьсел дельфинов запрещен. 4афали- 
нь занесень в ККУ и ККМСОП. 
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БАБОЧКИ, Метелики. Один из 
самьх многочисленньх отрядов на- 
секомьх, включаєт около 150 ть(с. 

видов,  распространенньзїх  повсе- 

местно. Представители отряда име- 
ют 2 парь широких крьвтльев, в раз- 
махе от 3-3 мм (у молей) до 20-30 
см (у некоторьжх тропических совок 
и павлиноглазок), покрьтьх чешуй- 
ками - видойзменЄенньми уплощен- 

ньми волосками. Зти чешуйки, пра- 
вильньми рядами налегая друг на 
друга (подобно черепице на крьшах 
домов), покрьвают крьмлья бабочек 
и определяют их окраску и рисунок. 
Бабочки хорошо летают, некоторье 
из них способнь совершать ежеднев- 
нье перелеть на сотни километров. 
Развитиє бабочек протекаєт с пол- 
ньм превращением. Самки откладь- 
вают яйца (обьюшчно на листья расте- 
ний). Из яйца вьходит червеобразная 
личинка, назьтваємая гусеницей. Она 
снабжена грьізущим ротовькмм аппа- 
ратом и тремя парами ног, активно 
питаєется, растет, линяет и превраща- 

ется в куколку. У некоторьх видов 

(напр., шелкопрядов) куколка защи- 
щена коконом, сплетаємьм гусени- 
цей из шелковистьгх нитей. Из прак- 
тически неподвижной куколки через 
некоторое время вьїходит крьшлатая 
бабочка. Одни бабочки дают 1-2 по- 
коления в год, у других развитие 
одного поколения занимаєт 2-3 года. 
Зимуют обьнічно гусениць и куколки, 
реже - яйца или бабочки. 
Некоторье видь шелкопрядов одомаш- 
неньт и используются в шелководстве. 

Гусеницьши многих видов повреждают 
культурнье растения, лесньюе поро- 
дь, изделия из шерсти и меха. В силу 
различньх причин (осушение болот, 
вьрубка лесов, покось, применениє 
пестицидов, бесконтрольньй  отлов) 
численность многих видов сокраща- 
ется. Десятки видов внесено в К.К.У. 

В Овид. р-не обитают такиє редкие 
видьгв, как поликсена, махаон, подали- 
рий, дневной павлиний глаз и др. 
БАКЛАН БОЛЬШОЙМ, Баклан 
великий, РРраїасгосогах  сагро. 
Ото крупная птица: вес около 3 кг, 
длина крьла 33-38 см. Самки лишь 
немного мельче самцов. Взрослая 
птица имеет черное оперение с ме- 
таллическим зеленовато-фиолетовьтм 
блеском и широкими темно-синими 
окаймлениями некоторьх групп пе- 
рьев верхней стороньт тела. На ниж- 
ней стороне головьг имеєтся широкое 
белое полукольцо. Голье части голо- 
вьи желтье, голое кольцо вокруг гла- 
за зеленовато-бурое. Ноги чернье, 
клюв буровато-черньй. В брачное 
время на затьлке появляются удли- 
ненньве тонкие перья, по бокам брю- 
ха над голенью появляется по боль- 
шому белому пятну. Распространен 
большой баклан весьма широко. Он 
встречаєтся на гнездовье в Европе 
(на север до Кольского полуострова), 
в Азии (на север не дальше северно- 
го Казахстана и Байкала). Гнездовая 
область его идет от Азий на юг до 
Австралии, Тасманиий и Новой Зелан- 
диий. Большиє баклань моногамньіе. 
Прилетают на гнездовье места уже 
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парами, которье образуются у них, 
по всей видимости, на всю жизнь. 
Большинство птиц впервьюе присту- 
паєт к гнездованию в возрасте 3 лет, 
некоторьже еще позднее в четьрех- и 
даже пятилетнем возрасте. Еще не- 
половозрелье двухлетки держатся 
вместе со взросльми, в одной коло- 
ний. Бакланьт гнездятся всегда около 
водоемов, богатьх рьйбой. Зто могут 
бьть реки, озера, берега морей. Мно- 
го бакланов бьваєт в дельтах боль- 
ших рек. Даже удивительно, как раз- 
нообразнь места, на которьїх баклан 
может стройить гнездо. Во многих 
случаях зто деревья. В Овид. р-не 
гнездится на деревьях в плавнях Ка- 
рагольского залива. 
Сооружая гнездо, баклан сначала 
деласєт его основу из более толетьїх 
палок и крупньх веток, вьше кладет 
более тонкие, часто даже еще зеле- 

ньюе ветки с листьями. Строят гнездо 
оба родителя. Баклань - могут пла- 
вать, превосходно ньгряют, не так уж 
плохо летают, но к парящему полету 
не прибегают. На земле бакланьт дер- 
жатся почти вертикально и ходят с 
некоторьтм трудом. Баклань - насто- 
ящиєе ихтиофаги. Легко наблюдать 
их коллективную охоту за рьвбой. 
Шум стоит невообразимь6й: хлопа- 
нье крьльев, ПОСТОЯННЬЙ вСспЛлеск 
водь, карканье. Птицьт ньтряют, вьм- 
ньривают, задние перелетают над 
стаей в ее «голову», ставшие задни- 
ми торопятся снова стать передними: 
стая стремится не отстать от пресле- 
дуемого косяка рьвб. А потом можно 
видеть на берегу спокойно сидящих 
бакланов с раскрьтьми крь6мльями. 
Зто они сушат свое оперениєе. Днев- 
ная норма пищи бакланов оценива- 
лась по-разному, но во многих кни- 
гах преувеличивалась. Теперь можно 
считать установленньюм, что она до- 
стигает 300-400 г рьгбь(. 

БАКЛАН МАЛЬЙ, Баклан ма- 
лий, Рраїасгосогах руєтаєця - 
редкий вид. Гнездится в Нижнедне- 
стровском национальном природном 
парке, образуя колоний совместно 
с каравайкой и мелкими цаплями. 
Питается рьбой на озерах и мелко- 
водьях. В Овид. р-не. встречаєтся в 
Карагольском заливе. Иногда зимуєт 
на Сухом лимане в районе перепра- 
вь. Занесен в ККУ и ККМСОПІ. 
БАРСУК, Борсук, Меіе5 теїез. 
Млекопитающеє семейства куньих. 
Единственньй вид рода. Туловище 
приземистое, лапью короткие, голо- 
ва клиновидная. Дл. тела 60-90 см, 

масса летом 7-13 кг, осенью до 24 кг. 

Окрас сверху серебристо-серькй, сни- 
зу черньй. На голове чернье и белье 
полось. Под хвостом специфиче- 
ская железа, секрет которой обладаєт 
резким запахом. Обитают барсуки в 
Евразии. Населяют овраги и лес- 
нье участки. Строят разветвленнье 
сложньюе норбні, используєемьг6е деся- 
тилетиями. Всеядньг (питаются кор- 
невищами, ягодами, орехами, гриба- 

ми, мелкими позвоночньми и бес- 
позвоночньми). Впадают в зимнюю 
спячку с октября по март-апрель. В 
помсете 1-6 щенков. Мех барсука не 
имеет большой ценности, волос ис- 

пользуют для производства кистей, 
сало обладаєт целебньми свойства- 
ми. В Овид. р-не - редкий вид мле- 

копитающих. 
БЕЗВРЕМЕННИК АНКАР- 
СКИИЙ, Пізньоцвіт анкарський, 
Соісрісит апсугеп5е. Растет на 
водораздельньх равнинах и склонах 
гор, встепяхи по вьігонам, в том числе 
и на глинистой почве. Назван в честь 
ботаника конца ХУПІ--начала ХІХ в. 
Ф. Биберштейна (БЕ. Віебегяієтт). Зто 
один из самьх ранних зфемерои- 
дов. В отдельнье годь он начинаєт 
цвсетснис уже в конце декабря, а За- 
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канчиваєт в первьїх числах апреля. 
Растения 10--15 см вьгсотой. Клуб- 
нелуковица яйцевидная, до 2 см в ди- 
аметре, с короткой шейкой. Листьев 
3, они сизье, продолговатье, желоб- 

чатье, узкие, 0.4-0.8 см шириной, по 

краю реснитчатьгюе. Цветки в числе 
2-4, лилово-розовье; доли отгиба 

1.5-2 см длиной. Тьчиночнье нити 
внизу часто опушеньє. Цветет ран- 
ней весной 10-12 дней, листья раз- 
виваются одновременно с цветками. 
В культурньх условиях растение цве- 
тет на 2 недели дольше, а затем его 

вегетация продолжаєтся. За зто время 
созревают и вьходят на поверхность 
плодь. До окончания вегетации ли- 
стья удалять нежелательно, иначе на 
следующий год цветение будет сла- 
бьм. Клубнелуковица сменяєтся 
ежегодно, но детку как в природе, 
так и в культуре не образуєт. Зане- 
сен в ККУ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗКОЛОГИ- 
ЧЕСКАЯ, Екологічна безпека - 
положениє, при котором отсутствуєт 
угроза ущерба природной среде и 
здоровью населения. Б.з. может бьть 
количественно оценена степенью ри- 
ска зкологического (в зтом аспекте 
Б.з. имеет место тогда, когда риск не 
превьшшаєт некоторого приемлемого 
уровня) и достигаєтся совокупно- 
стью мероприятий, направленньх 
на снижение дотрицательного ан- 
тропогенного воздействия на окру- 
жающую среду. Б.з. - существенная 
часть национальной безопасности. 
Субьекть Б.з.: индивидуум, обще- 
ство, государство, биосфера. 
БЕКАС, Баранець звичайний, 
СаШпаєо райпаєо вид куликов 
широко распространен в Европе, ча- 
сто встречаєтся на пролете в Овид. 
р-не. Бекас, за исключением време- 
ни размножения, молчаливая птица, 
ведущая скрьть6й, сумеречнь6й образ 

жизни. Он хорошо бегаєт даже среди 
травьт и, вспугнутьєй, нередко спаса- 
ется, не прибегая к полету. Взлетаєт 
он, издавая своеобразное покряки- 
вание, и летит, переваливаясь с боку 
на бок. В чась отдьха днем он часто 
стоит, затаившись у кочки и несколь- 
ко вобрав голову в плечи. Напротив, 
во время кормежки бекас очень ожив- 
лен - перебегаєт с места на место, 
схватьваєт порой открьто сидящих 
насекомьіх, а кроме того, беспрестан- 
но погружаєт клюв в грунт, нередко 
до основания. Йногда он бродит и по 
мелководью, погружая клюв в дно. 
Бекас заглатьваєт мелкую добьчу, 
не вьнимая клюва из ила или водьк. 
Пища его - черви, слизняки, жуки и 
их личинки, двукрьрмлье. Иногда бе- 
кас склевьваєет и семена растений. 
БЕЛОЗУБКА МАЛАЯ, Мідиця 
мала, Сгосідига 5иауєеоіеп5 - на- 
секомоядньй зверек, самая мелкая 
из белозубок фаунь Европь. Длина 
ее тела 5-7 см, хвоста - 2,5-4 см, че- 

репа - 15-17,5 мм, масса 4-8 г. Бокаи 

верхняя сторона тела от темньіх буро- 
ватьх до очень светльжх голубовато- 
серьжх тонов; низ от светло-серого до 
чисто-белого. Распространена от За- 
падной Европь до Тихого океана. В 
Овид. р-не обьйшчньй представитель. 
Живет в различньх ландшафтах. Не- 
редко поселяется в жилье человека. 
Питаєтся главньм образом мелки- 
ми насекомьми. Корм, сьедаєемьгй 
за сутки, почти в 1,5 раза (на 13390) 
превосходит по массе самого зверька. 
Без пищи белозубка может прожить 
немногим более суток. В одном при- 
плоде бьваєт от 5 до 10 детеньшей. 
Размножаєтся в условиях неволи. Не 
только слепье, но и уже подросшие 
(зрячиє) детеньши не осмеливаются 
ходить самостоятельно. При пере- 
движениях вьстрайваются в харак- 
терньй караван, в котором один де- 
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теньш цепляется зубами за шкурку 
на бедре матери, другой детеньш - 
за первого, третий - за второго и т. 
д. Если детеньш оторвется и отста- 
нет от каравана, то громко пищит. По 
писку мать находит его и уводит в 
укрьштие вторьм рейсом. 
БЕЛУГА, Білуга, Нибо Пифо. Рас- 
пространена в бассейнах Каспийско- 
го, Черного и Азовского морей; есть 
в бассейне Адриатического моря 
(откуда входит в р. По). Проходная 
рьба. Одна из самьїжх крупньгх пре- 
сноводньх рьйб, достигаєт тоннь 
веса и длиньг 4,2 м (в возрасте 15 
лет), как исключение, указьвалась 
до 1, идаже до 2 твесаий 9 м длиньк. 

Средний промьсловьй вес белуги в 
придунайском районе Черного моря 
50-60 кг. Вес добьтьїх белуг в реке 
Днестр и на Днестровском лимане 
доходил до 50 кг. Ранее по Днестру 
поднималась вьшсоко против тече- 
ния, теперь только до Дубоссарской 
ГОС. Белуга - долгоживущая рьгба, 
достигающая возраста 100 лет. Сам- 
ки белуги достигают зрелости в 
возрасте 16-27 лет, преимуществен- 
но на 22-27-м году. Зрелье самць 
азовской белуги наблюдались в воз- 
расте 12-14 лет, самки - 16-13 лет. 
Плодовитость в зависимости от раз- 

мера самки от 0,5 до 5,0 млн. икри- 
нок. Средняя плодовитость ходовой 
волжской белуги в 1952 г. составля- 
ла 715 тьс. икринок. Белуга - хищ- 

ник; начинает хищничать еще маль- 
ком в реке. В море питаєется преийму- 
щественно рьйбой (сельди, тюльки, 

бьшчки и др.). Белуга в природе об- 
разует гибридньв формьт - стерлядь 
- белуга, белуга - стерлядь, белуга 
-севрюга, белуга - шип, белуга 
осетр. Занесена в ККУ. 
БЕНТОС, бентос. Организмь, 
обитающие на дне моря или лимана; 
в биологиий пресной водьг - организ- 

мь, обитающиєе на дне озер и рек. 
Животньюе, относящиеся к бентосу, 

назьваются зообентосом, а расте- 
ния - фитобентосом. 
БЕРКУТ, беркут, Адийа 
спгузаєїця - большая хищная пти- 
ца с длинньми и относительно узки- 
ми крьмльями, слегка закругленньм 
хвостом; перья на затьлке узкиє и 
заостреннье; лапьи очень мощньте, 
с сильньми когтями и оперенной 
до пальцев цевкой. Общая длина 
беркута 80-95 см, длина крьла 60- 
72,5 см, вес 3-6,5 кг. Самки заметно 

крупнеєе самцов. Окрашеньг одина- 
ково. Беркут распространен в Ев- 
ропе, Азии, Северной Америке и в 
Северо-Западной Африке. В Овид. 
р-не встречается на осеннем проле- 
те в прибрежной зоне Черного моря 
и Днестровского лимана. Во многих 
странах Европьт численность берку- 
тав ХІХ-ХХ столетиях резко снизи- 
лась, местами он истреблен. Позто- 
му в настоящее время в большинстве 
стран беркут охраняєется. К тому же 
беркут ценится и как превосходная 
ловчая птица (в особенности в Кир- 
гизий и Казахстане). Парьг у берку- 
та постояннье, образуются на всю 
жизнь. Пища беркута разнообразна: 
из зверей - зайцьг, суслики, молодьве 

копьтньюе (косули), также лисиць, 
куниць; птицью величиной с гуся. 
Кроме того, беркут охотно кормится 
падалью. Занесен в ККУ. 
БИОГКОЦЕНОЗ, біогеоценоз. 
Совокупность на известном протя- 
жениий земной поверхности однород- 
ньх природньх явлений (атмосфе- 
рь, горньх пород, растительности, 
животного мира и мира микроорга- 
низмов, почвь и гидрологических 
условий), имеющая свою особую 
специфику взаймодействий слагаю- 
щих ее компонентов и определеннье 
типь обмена веществом и знергией 
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их между собой и с другими явлени- 
ями природь и представляющая со- 
бой внутренне противоречивое диа- 
лектическое единство, находящееся 
в постоянном движениий, развитии. 
Понятие Б. близко к понятию зкоси- 
стема, но последняя лишена строгой 
биохорологической основьі. 
БИОЙНДИКАТОРЬІ(І, 
біоіндикатори - организмью, при- 
сутствиє, количество или особен- 
ности развития которьх служат по- 
казателями естественньжх процес- 
сов, условий или антропогенньвх 
изменений средьєю. В качестве био- 
индикаторов могут бьтть использо- 
вань также сообщества организмов 
(биоценозь). 
БИОСФГЕРА, біосфера. Одна из 
оболочек (сфер) Земли, состав и 
знергетика которой в существенньх 
свойх чертах определень работой 
живого вещества. Термин Б., вве- 
денньвй З. Зюссом (1875), в резуль- 
тате работ В.И. Вернадского стал 
обозначать всю ту наружную обл. 
планетью Земля, в которой не толь- 
ко существует жизнь, но которая в 
той или иной степени видоизменена 
или сформирована жизнью: «Б. не 
есть только т. н. обл. жизни» (В.И. 
Вернадский). Б. включаєт в себя 
тропосферу, гидросферу, литосфе- 
ру; мощность 30-40 км. С точки зре- 
ния иерархиий уровней организации 
живой материи и системного подхо- 
да Б. - зто совокупность всех зкоси- 
стем (биогеоценозов). 
БИОТА, біота.  Исторически 
сложившаяся совокупность орга- 
низмов, обьединенньх общей обла- 

стью распространения. 
БИОТОІЇ, біотоп. Однородньй 
по условиям жизни для определен- 
ньх видов растений или животнькпх, 

или же для формирования опреде- 
ленного биоценоза участок терри- 

торий. Основнью биотопьв Земли: 
моря и океаньг - 7190; горь и пу- 
стьшни - 16906; ледники, джунгли, 

леса - 8706; земли, пригодньв для 

обработки -- 59). 
БИОЦЕНОЗ, біоценоз. Сово- 
купность растений, грибов, живот- 
ньжх и микроорганизмов, имеющая 
определенньй состав и сложив- 

шийся характер взаймоотношений 
как между собой, так и со средой. 
Термин введен нем. биологом К. 
Мебиусом (1877). Как правило, 
имеется в виду принадлежность Б. 
одному биогеоценозу и биотопу. 
БОГОМОЛ, Богомол, Мапбїз 
гепсіо5а - крупное насекомое зе- 
леного или буровато-желтого цвета, 
с хорошо развитьми надкрьюмльями 
и крьльями. Последниєе стеклянно- 
прозрачнье и только по переднему 
краю и на вершине зеленоватьге 
или буроватьєе. На внутренней сто- 
роне тазиков передних ног имеется 
черное пятно, нередко со светльшм 
глазком в центре. Самки, длиной 
48-76 мм, значительно крупнеєе 
самцов (40-61 мм). Обькновенньтй 
богомол широко распространен в 
Европе, Азий и Африке. Обьгчен в 
Овид. р-не. Благодаря человеку вьг- 
шел далеко за предельт своего ареа- 
ла, так как бьтш завезен торговьіми 
кораблями в Северную Америку и 
Австралию. Зимуєт в виде диапау- 
зирующих яийц, откладка которьх 
начинаєтся летом и растягиваєтся 
до поздней осени. 
БОЛИГОЛОВ, Болиголов, 
Сопійцт тасшіаєит - растение, 
содержащее много алкалоидов (ал- 
калоид болиголова - конимйн - биуіл 
первьшм искусственно синтезиро- 
ванньм алкалойдом). В древних 
Афинах яд болиголова использова- 
ли как орудие казни. В частности, 
именно им, вероятно, бьгл отрав- 

- 500 7- 



лен один из известньжх философов 
древности - Сократ. 
БОЛОТНОЦВЕТНИК ЩИ- 
ТОЛИСТНЬ(ІТЙИ, Плавун щито- 
листий, Мутріоіде5 реїага. 
Плавающее на поверхности Дне- 
стровского лимана водное расте- 
ниє с ползучим членистьюм корне- 
вищем, укореняющимся в илистом 
дне. Листовье пластинки до 12 см 
длиной и 9 см шириной, округло- 
зллиптические, при оснований 
- сердцевиднькю, цельнокрайниє, 
сверху - темно-зеленьге, блестящиє, 
снизу -  зеленовато-фиолетовь(е, 
с железистьми ямками. Цветки в 

зонтиковидном соцветии в пазухах 
листьев. Чашечка до І см длиной, 
рассеченная почти до основания, с 
ланцетньми притупленньми доля- 
ми. Венчик ярко-желть(й, до 3,9 см 

в диаметре, рассеченнь6й (на 2/3) 
на обратнояйцевиднье доли, на 
верхушке - вьмемчатьте, с верхней 
сторонью - обильно реснитчатьке. 
Плодьт - продолговато-яйцевиднье 
коробочки до 2,5 см длиной и І см 
шириной. В Овид. р-не являєтся 
редким видом и встречаєтся в Ка- 
рагольском заливе. Занесен в ККУ. 
БУРЕВЕСТНИК МАЛЬТИ, 
Буревісник ї малий, Риїбпи5 
риййпиз. Встречаєтся в массе зи- 
мой в Черном море. Оправдьваєт 
своє названиє «мальврй», так как 

действительно меньше других бу- 
ревестников: длина крьюма у него 
21,5- 24,8 см. Верхняя сторона 
тела аспидно-бурая, нижняя - бе- 
лая. Гнездится мальтй буревестник 
на островах северной части Ат- 
лантического океана, главньвюм об- 

разом в районе побережий Европь 
и Северной Африки и на Бермуд- 
ских островах. Встречаєется и на 
островах Средиземного моря, вос- 
точнее Сардиниий, и в Згейском 

море. Питаются малье буревест- 
ники мелкой рьвюбой, ракообразнь- 
ми, моллюсками. Зимой в Черном 
море их главная пища - анчоусьг. 
В полете мальвюе буревестники лег- 
КИ И ИЗЯЩНЬЇ. 
БУРОЗУБКА ОББІКНОВЕН- 
НАЯ, Мидиця звичайна, 5огех 
агапеця. Насекомоядньвй зверек: 
длина тела 6-9 см, хвоста - 3,5-5 

см, масса от 6-3 до 14-15 г. Рас- 

пространена в Евразиий от берегов 
Атлантического до Тихого океана. 
В Овид. р-не обьїчньгшй представи- 
тель. В пределах столь огромного 
ареала живет в разньх ландшафтах, 
но особенно вьмсокой численности 
достигаєт в лесолуговой зоне и в 
поймах рек, пересекающих зонь 
степей. В сухих степях живет толь- 
ко по речньм долинам; в полупу- 
стьнях и пустьнях не встречаєтся. 
БУРОЗУБКА МАЛАЯ, Ми- 
диця мала, 5о6гех тіпиїиз. На- 
секомоядньй зверек. Длина тела 
4,5-6 см, хвоста - 3-5 см, черепа - 

14,4-17,3 мм, масса от 3 до 5 г. Аре- 

ал - от Атлантического до Тихого 
океана. В Овид. р-не редкий пред- 
ставитель. За день сьедаєт насеко- 
мьжх, масса которьжх более чем в 2 
раза превосходит самого зверька. 
Без корма может прожить не более 
9 часов. В году бьгюваєт І или 2 вь/- 
водка по 4-12 детеньшюей (обхеічно 
6-3). На свет они появляются го- 
льми, слепьми, беспомощнькми. 

Даже жужелица может оказаться 
опасной для таких зверей. 
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ВАЛЬДШНЕНТ., Слуква, 5соіїорах 
гки5іїсоїа - сравнительно крупньй 
кулик с довольно короткими ногами 
и с оперениєм на ногах, охватьтваю- 
щим сочленениє голени с плюсной. 
Клюв длинньй и сильньй. Спинная 
сторона зтой птицьшю ржавчато-бурая 
с темньми пятнами и продольньми 
рядами серо-оливковьїтх пятен вдоль 
плечевьх перьев. Затьмлок с черно- 
бурьтми поперечньми полосами. На- 
селяєт густье смешаннье или ли- 
ственньгюе леса с кустарниковьімм под- 
седом, с мочажинами и болотцами по 

мелким ключам и речкам. Полигамен. 
Токовьй полет вальдшнепов - зна- 
менитая «тяга» -- начинаєтся нередко 
еще во время пролета и продолжаєт- 
ся иной раз даже до серединьт июля. 
Осеннее движение вальдшнепов при- 
ходится на первье заморозки в Овид. 
р-не, наблюдаєтся с серединь сентя- 
бря до серединь ноября. Основной 
корм вальдшнепа - дождевьг6е черви, а 
также насекомье и их личинки, глав- 
ньм образом жуки и личинки двукрь- 
льЬХ. Добьваєтся преимущественно, 
погружением клюва в почву. Иногда 
вальдшнеп употребляет и раститель- 
нье корма (семена лютика, молочая, 
гречихи и т. д.), но в небольшом ко- 
личестве. 
ВАРАКУШКА, Синьошийка, 
І лізсіпіа 5Уесіса - птица, размером 
с воробья: длина тела 150 мм, хвоста 
около 60 мм, крьла 65-79 мм, масса 

около 20 г. Из соловьев зто самая кра- 
сивая птица. Крьмлья и спинная сто- 
рона тела варакушки темно-бурьіе, 

хвост темньй с рьтжеватьшми пятнами 
у основания. Гнездится в кустарнико- 
вьїх зарослях по берегам рек, озер, по 
оврагам на всей территориий Европьк. 
Зимовать улетает в Северную Африку 
и в южнь6е районьгт Азии. В Овид. р-не 
редкая птица. - 
ВЕГЕТАЦИОННЬТЮИ ПКРИОД, 
вегетаційний період, время, когда 
возможен рост и развитие (вегетация) 
растительности в данньтїх климатиче- 
ских условиях. Важнейший биокли- 
матический показатель. Й 
ВЕРЕТЕННИК БОЛЬШОЙ, 
Грицик великий, Ійтоза Їтоза. 
Кулик, имеющий длину крьгмла 19-24 
см, вес 235-270 г. В полете бросаєт- 
ся в глаза контраст белого основания 
и черной вершинью хвоста, хорошо 
заметна белая полоса на крьеільях. 
Зимует местами в Африке и на юге 
Азиий. Основньюе места обитания - сь- 
рье луга, болота, топкие травянистье 
берега озер. В Овид. р-не встречаєтся 
только во время пролета. 
ВЕРТИШКИКА, Крутиголовка, 
Лупх гогдийа - птица из дятловьхх, 
но по размерам чуть крупнее воробья: 
длина ее тела 18-19,5 см, масса 85 г 

Лапь у вертишейки, как и у большин- 
ства дятлов, с 4 пальцами: 2 обращеньт 
вперед и 2 назад. Зато клюв совершен- 
но не похож на клюв других дятлов: 
он слегка загнут на конце. По стволам 
деревьев вертишейка лазать не может, 
зато ее очень часто можно видеть на 
земле. Ото малоподвижная птица, по 
земле она передвигаєтся неуклюжими 
прьтжками, а взлетев в воздух, торо- 
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пится сесть на дерево. Сидя на дереве, 
беспрестанно вертит головой то вле- 
во, то вправо, за что и получила своє 
название. Вертишейки населяют не 
слишком густь6е леса, а также парки й 
фруктовье садьр, опушки хвойньх ле- 
сов, вьтгрубки и заросли по берегам рек. 
В августе-сентябре птиць постепенно 
перемещаются на юг. Основная пища 
вертишеек - муравьи и их куколки. 
Найдя муравейник, птица запускаєт 
в него СВОЙ ДЛИННЬ6Й И кЛейкий язьк. 
Потревоженньєе муравьи вцепляются в 
нитеобразньгй язьк и моментально ис- 
чезают во рту птиць. Реже вертишейки 
поедают тлей, кузнечиков и других на- 
секомьх, Муравьев же, в особенности 
рьшжего лесного муравья, вертишейка 
уничтожаєт в огромном количестве. 
ВИДОВОЙ СОСТАВ, видовий 
склад, совокупность видов, входя- 
щих в определенное сообщество. 
ВИКАРИЗМ, вікаризм, взаймная 
замена видов в схожих зкосистемах, 
удаленньх друг от друга. 
ВОДОЛЮБ БОЛЬШОЙ, Водо- 
люб великий, Нуфгоц5 акеггіти»з. 
Зто представитель водяньх жуков 
длиной 32-40 мм. Живут они обьічно 
в стоячих водоємах; личинки могут 
вредить, поедая мальков рьвюб. Много 
их на Сухом и Днестровском лиманах. 
Весной самка строит из особьх вьБі- 
делений большой яйцевидньтй кокон, 

прикрепленньй к плавающему листу 
какого-нибудь водного растения; в 
кокон она откладьваєт яйца и при- 
крепляєт к нему особбій изогнуть(й 
«носик», которьй при любьтх положе- 
ниях кокона торчит из водь и служит 
для снабжения развивающихся яиц 
воздухом. Кокон плавает по поверх- 
ности водьг 2-3 недели, после чего из 

НегО ВБІХОДЯТ МОЛОДЬЄе личинки. 
ВОДОЛЮБ МАЛЬ(ИЙИ, Водолюб 
малий, Нудгоріішз5 сагабоїдез не 
крупньй водяной жук, но встречаєтся 

чаще остальньх, особенно в неболь- 

ших прудах и лужах. Они черньге, 
блестящие, длиной 13-18 мм; по об- 

разу жизни похожи на водолюба боль- 
шого. 
ВОДОМЕРКА БОЛЬШАЯ, 
Водомір великий, Ідйтпороги5 
гиїо5ситеНаїия являєтся одним из 
найболее крупньх водньх насекомьх 
достигаєт в длину 13-17 мм. Ее вьг- 
тянутое узкое тело имеет рьтжеватую 
окраску и покрьто бархатистьгюми во- 
лосками, благодаря чему нижняя сто- 
рона тела кажется серебристой или 
желтовато-блестящей. Хорошо раз- 
витье крьлья и надкрьлья сложеньт 
вдоль брюшка. Весьма характерно 
строениєе  конечностей  водомерок. 
Передняя пара короче остальньх; 
хотя она и не имеет типичного для 
хватательньх ног строения, однако 
используется насекомьтм для захвата 
жертвь. Средние и задние ноги у во- 
домерки очень длинньг6"е и тонкиєе; они 
смазанью снизу жировьім веществом 
и потому не смачиваются водой. Ото 
определяєт характер движения: рас- 
ставив широко в сторонь ноги, водо- 
мерка бьстрьми движениями скольз- 
ит по воде, как конькобежец по льду. 
Если на пути встречается препят- 
ствие в виде листьев или веток, через 
него перепрьгивают. Скачкообразньве 
движения помогают водомерке также 
спасаться от подводньх врагов. Пи- 
щей водомеркам служат мелкиєе на- 
секомьке, падающиєе на поверхность 
водь. Самки откладьвают яйца в те- 
чениє всего лета, позтому вместе с 
взросльми всегда можно встретить 
личинок разньїжх возрастов. Яйца от- 
кладьваются на водньєе растения. 
Более крупнье видь  помещают их 
рядами на поверхности листа, причем 
яйца бьвают связань между собой 

слизистьми вьщделениями, образую- 
щими длинньшй студенистьй шнур. 
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Мелкие видью откладьвают яйца в 
ткани растений. Осенью, с наступле- 
нием холодов, водомерки покидают 
водоем и, вьшолзая на берег, прячутся 
в укромньх местах - под корой пней, 
во мху и т. д. 
ВОДЯНОЙОРЕХ ИЛИЧИЛИМ, 
Горіх плавучий, Тгкара пагап58. На 
тихой глади Днестровского лимана 
или пойменньх озер Днестра можно 
увидеть розетки плавающих листьев 
чилима. На черешках листьев взду- 
тия, заполненньвю воздухоносной тка- 
нью. Благодаря зтому растение пла- 
ваєт. Летом (июнь-август) в пазухах 
листьев появляются цветки с четьгрь- 
мя бельми лепестками. Они немно- 
го вьступают над водой и только в 
утренние часьт или вечером. Чилим - 
преимущественно самоопьмляющеєеся 
растениєе. Часто опьтление происходит 
в закрьтїтьтх цветках, под водой. 

Осенью созревают плодьш водяно- 
го ореха. Ботаники назьтвают их ко- 

стянками. Одно растениє даєт 10-15 
плодов. Когда из завязей начинают 
формироваться тяжельве орехи, у ли- 
стовьх черешков увеличиваются воз- 
душнье полости, удерживающие рас- 
тение на поверхности водьг6. Твердьтїх 
орехов чилима с острьми рогами не 
решаются коснуться ни рьгба, ни утка, 
ни водяная крьгса. Когда к осени оре- 
хи созревают, розетка листьев пль(вет, 
словно корабль, нагруженньвй ореха- 
ми. Крупньве плодьг висят в воде, как 
якоря. Поздней осенью листья и сте- 
бель чилима сгнивают, а орехи пада- 
ют на дно, закрепляясь в нем рожками 
и течение водьі не уносит растениє. 
Семена чилима не утрачивают всхо- 
жести в течениє 40-50 лет. Весною 
орех прорастаєт, но не так, как семена 
других растений. У чилима сначала 
образуется длинная, как канат, семя- 
доля, затем развиваєтся стебель и в 
последнюю очередь корень, которьтій 

вначале поднимаєтся вверх, потом 
опускаєтся вниз, образуя дугу. Вну- 
три плода белое вкусное семя. 
В штате Кашмир в Индии примерно 40 
тьсяч человек пять месяцев в году пи- 
таются плодами чилима. Индусь едят 
их с солью и перцем, варят похлебку 
и пекут хлеб. Чилим специально раз- 
водят на острове Шри-Ланка, в Япо- 
ний, Китає, на юге Африки до устья 
реки Замбези. Названиє озера Ньяса 
в Африке в переводе на русский язьгк 
означаєт «жилище водяного кашта- 
на». Именно там, на юге, и становит- 

ся очевиден ИСТИННЬЙ СМЬюСЛл спец- 
ифических плодов зтого растения. 
Ведь тамошние водоемьт существуют 
только во влажнь6й сезон, а затем пе- 

ресьхают. Оставшиєеся в зтом месте 
плодь должньв сопротивляться и за- 
сухе, и многочисленньм желающим 
полакомиться их содержимьюм. Неу- 
дивительно, что оболочка у них столь 
тверда. Для того чтобью надежнее 
сохранить за собой местообитание, 
водянье орехи идут на «хитрость» - 
каждую весну (или, как в тропиках, 
каждьй влажньшй сезон) прорастают 
не все семена, а лишь часть их. ИЙ если 

вдруг растения в зтот сезон не смогут 
дать семена, популяция все равно не 
пропадет - на следующий год взойдут 
другие. 
В Овид. р-не чилим произрастаєт в 
Нижнеднестровском  национальном 
природном парке. Здесь его можно 
считать обьічньм растениєем. Занесен 
в ККУ 
ВОЛК, Вовк, Сапі5 Шириз5. Весь 
внешний облик зтого хищника сви- 
детельствуєт о его мощи и отличной 
приспособленности к неутомимому 
бегу, преследованию и нападению. По 
величине матерьй волк больше круп- 
ной овчарки. Длина тела в среднем 
105-160 см, хвоста - 35-50 см, вьісота 

в плечах 30-35 см и ( до 100 см). Масса 
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обьїшчно 32-50 кг. В литературе упоми- 
наются волки, якобью имевшие массу 
более 90 кг, однако среди многих со- 
тен точно взвешенньгх волков из раз- 
ньх частей мира не бьло ни одного 
тяжелее 79 кг. Окраска и размерьі вол- 
ков подверженью сильной индивиду- 
альной и географической изменчиво- 
сти. Он живет в самьїх разнообразньжх 
ландшафтах, но предпочитаєт открьі- 
тье степи, полупустьшни, тундру, ле- 
состепь. Охота волков в малоснежньх 
открьтьх пространствах несравнен- 
но зффективнее, чем в лесу. Для вол- 
ков типичен семейньй образ жизни. 
Парьшю у них образуются практически 
на всю жизнь. Основу стаи составля- 
ет вьтводок сеголетков с родителями, 
к которьтм могут присоединятся осо- 
би из его вьводка и холостье самцьї. 
В стае лишь изредка бьваєт более 10- 
І2 особей. Волки весьма привязань 
к раз избранному логову и охотятся 
в пределах известного, достаточно 
обширного района. При зтом участки 
семей изолировань один от другого, 
и строго охраняются хозяевами. Гра- 
ницью занятой территории волки обо- 
значают при помощи мочевьх точек 
или испражнения в определенньк(х, 
хорошо заметнькх пунктах - на коч- 
ках, кустах, около деревьев, столбов и 
т. д. Логовом волкам служат обьічно 
те или инье естественнье убежища 
- под вьвернутьми корнями дере- 
вьев в нишах, на склонах оврагов, в 
расселинах скал и т. п. Иногда волки 
приспосабливают норь барсуков и 
других зверей, реже роют их самосто- 
ятельно. Хищники соблюдают всяче- 
ские мерь предосторожности, чтобьт 
не открьть врагам, где находится их 
потомство. Но все же известен ряд 
случаев, когда волчат находили в со- 
вершенно неожиданньжх местах: в 
старьх скирдах соломьг: в штабелях 
дров и снегозащитньжх щитов около 

проезжей дороги; на хлебном поле в 
300 м от деревни; в коноплянике в 10 
м от усадьбьв6. Характерно, что волки 
никогда не промьшіляют поблизости 
от своего жилища, а на расстояний 
7-10 км и далее, что, конечно, тоже 

способствует безопасности вьтїводков. 
Волк - типичньй хХищник, добьіваю- 
щий пищу самостоятельно, активньм 
пойиском и преследованиєм жертв. 
Наряду с крупньтінмми животнькми в пи- 
таний волков большую роль играют 
мелкиє - зайцьв, суслики, мьшішевид- 
нье грьзунь, особенно в годьг их мас- 
сового размножения. В теплое время 
года волки ловят множество полевок, 
леммингов и других зверьков и на 
зтой пище хорошо откармливаются к 
зиме и даже жиреют. Летом волки не 
упускают случая сьесть кладку яиц, 
птенцов, в гнездах или кормящихся на 
земле тетеревиньх, водоплавающих и 
иньх птиц. Часто хищники добьвают 
и домашнюю птицу. Добьшмчей порой 
становятся также лисиць, собаки, за 
которьми волки охотятся специально, 
дерзко похищая на деревенских ули- 
цах, прямо со двора и чуть ли не на 
глазах у охотников, когда один стано- 
вится загонщиком, а другой прячется 
в засаде. В Овид. р-не волки живут не 
постоянно, а периодически появляют- 
ся с севера Одес. обл. ., 
ВОРОБЕЙ ДОМОВЬЕБІЙ, Горо- 
бець домовий, Раз55ег Фотезіїсия -- 
одна из наиболее известньх птиц, жи- 

вущих по соседству с человеком. Вес 
его составляєт 23-35 г. Общая окраска 
оперения у него коричневато-бурая 
сверху, беловатая снизу. Самец от- 
личается от самки большим черньм 
пятном, охватьвающим подбородок, 
горло, зоб и верхнюю часть груди, 
а также темно-серьм (а не темно- 
бурьім) верхом головь. Начиная с 
прошлого столетия домовь6шй воробей 
бьшл завезен в разнье странь, широко 

- 3505 3- 



там расселился и в настоящее время, 
кроме Евразии, обитает также в Юж- 
ной Африке, Австралии, Новой Зе- 
ландиий, Северной и Южной Америке 
и на многих островах. Почти повсюду 
воробей - оседлая птица, лишь из са- 
мьїтх северньх частей ареала на зиму 
откочевьваєт к югу (до 1000 км), а из 
Средней Азиий улетаєт в Переднюю 
Азию и ЙИндию. Домовьшй воробей 
- постоянньй спутник человека, за- 
мечательно приспосабливающийся к 
жизни в обстановке, меняющейся под 

влиянием человеческой деятельности. 
Следуя за человеком, он проник даже 
в зону лесотундрь и даже тундрь - до 
Мурманской области, устья Печорьї, 
севера Якутии. Гнездятся воробьи па- 
рами, но иногда и колониями. Гнезда 
помещаются в самьтх разнообразньх 
местах - в щелях строений, в но- 
рах глинистьїх и меловьгїх оврагов, в 
стенках гнезд крупньх птиц (цапель, 
айстов, орлов), в дуплах деревьев, за- 
нимаєт скворечники, норьг береговьтх 
ласточек. Гнездо - грубое сооружениє 
в виде кучки хлама: соломинок, моча- 
лок, сухих травинок, перьшек. Среди 
зтой кучки - небольшое углублениє, 
слегка вьістланное перьшками и кон- 
ским волосом. В постройке гнезда 
участвуют оба пола. В кладке биьгва- 
ст от 4 до 10, чаще 5-7, бельх яиц с 

буроватьми крапинками и пятнами. 
Насиживание длится 11-13 дней. Во- 
робьи весьма плодовитьт и в течениєе 
лета успевают вьвести по три вьвод- 
ка. Вкводки обьїшчно сбиваются в стай 
и летают кормиться на поля, образуя 
иногда скопления до нескольких ть- 
сяч особей. Там, где поблизости по- 

лей нет, вьтлетает кормиться на луга, 
опушки лесов и в степи, где собираєт 
насекомьїх и семена дикорастущих 
трав. - ., 
ВОРОБЕЙ ПОЛЕВОЙ, Горобець 
польовий, Ра55ег топіапиз по ве- 

личине несколько меньше домового, 
но стройнее его. Весит 20-25 г. От 
домового воробья его нетрудно отли- 
чить по коричневому темени, черньм 
пятнам (скобочкам) на бельшх щеках и 
двум светльм полоскам на крьле. Чер- 
ное горловое пятно у него невелико и 
не очень вьщделяєтся. Самць и самки 
окрашень почти одинаково. Распро- 
странен по всей Европе и Азиий, ис- 
ключая крайний север, северо-восток 
и юго-запад Азий, а также южнье об- 

ласти Балкан. В основном зто оседлая 
птица, но чаще домового гнездится в 
естественной обстановке - по опуш- 
кам рощ, в редколесье, кустарниках, 
парках, больших садах, устрайвая 
гнезда здесь преимущественно в ду- 
плах и земляньх пустотах. Постройка 
гнезда сходна с постройкой домового 
воробья. Кладка состоит из 4-8, чаще 
5-6 яиц белой или сероватой окраски 
с густьми мелкими темньрми крапин- 
ками. Полевой воробей несколько бо- 
лее насекомояден, чем домовьій. Зи- 

мой некоторую пользу он приносит, 
склевьвая семена сорняков. В Овид. 
р-не наиболее обьшчная птица. 
ВОРОН, Крук, Согуц5 согах один 
из найболее крупньх представите- 
лей семейства, весит от 0,8 до 1,5 кг 

Окраска оперения, клюва и ног у него 
однотонно черного цвета. Перья зоба 
удлиненньве, ланцетовиднье. Распро- 
странен почти по всему северному 
полушарию: встречаєтся почти по 
всей Европе, Азий, исключая Юго- 
Восточную, в Северной Африке и Се- 
верной Америке. Повсеместно ведет 
оседльй образ жизни. В Овид. р-не 
населяет Дальницкий лес, береговье 
склонь моря и Днестровского лима- 
на. Спаривание и брачнье игрьг отме- 
чаются в первой половине февраля. 
Парь постояннь6. Строят новое гнез- 
до или ремонтируют старое самец и 
самка. Гнезда обьчно помещаются 
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на вершинах вьюсоких деревьев. Как 
только гнездо готово, самка откла- 
дьваєт яйца, когда кругом еще много 
снега и стоят сильньг6е морозьїі. В клад- 
ке от 3 до 7, чаще 4-6 яиц голубовато- 
зеленой окраски с темньми отмети- 
нами. Насиживаниєе начинаєтся с от- 
кладки первого, второго или третьего 
яйца и длится 19-21 день. Молодье 
вьілетают из гнезда примерно в пер- 
вой половине мая на юге, но еще дол- 

го держатся со старьми и оставляют 
их только в январе. Ворон - всеядная 
птица. Основной его корм - падаль, 
которую он чаще всего находит на 
свалках и у скотобоен. Кормится он 
также грьзунами, яйцами, птенцами, 
рьбой, различньми беспозвоночнь- 
ми животньми, а местами зернами 
хлебньх злаков. 
ВОРОНА СЕРАЯ, Ворона сіра, 
Согуця согпіх по внешнему виду 
напоминаєт ворона, но мельче его, 
масса тела 460-690 г. Голова, гор- 
ло, крьшлья, хвост чернье, остальное 
оперениє серое. Населяєт опушки и 
окраийнь лесов, рощи, заросли речньїх 
долин, антропогенньке ландшафтьі. В 
безлесньжх районах держится у скал, 
береговьх обрьвов и тростниковьіх 
зарослей. Оседлая птица. Зиму про- 
водит у жилья человека, кормясь от- 
ходами, отбросами, пищевьми остат- 
ками. Особенно большиєе скопления 
воронь образуют вместе с галками и 
грачами в крупньх городах, ночуя на 
деревьях в парках, и скверах, на крьг-- 
шах и карнизах зданий, а днем улетая 
кормиться на окраийньт и в пригородь. 
Часть птиц живет в городах постоян- 
но. Гнезда сооружаются в кронах де- 
ревьев на вьсоте 2,5-3 м, на уступах 
скал и береговьх обрьгвов, на заломах 
тростника, часто используются соору- 
жения человека: опорь  ЛОП и желез- 
нодорожньжх мостов, архитектурнье 
украшения зданий и др. Гнездо стро- 

ят самец и самка из сухих веток, а в 
безлесньх районах из стеблей вьгсо- 
ких трав польни, тростника, рогоза. 
Вьстилают его лубяньти волокнами, 
сухими стеблями и листьями трав, 
шерстью, войлоком, тряпками и т. п. 
Гнездо воронью крупное: наружньй 
диаметр 32-66 см, вьюсота 20-43см, 
глубина лотка 8,9 см, диаметр 17-24 
см. В южньх районах в марте, на се- 
вере в апреле - має самка откладьгва- 
ет от 3 до б яйц размером 43,5 Х 30,1 
мм, бледно-зеленоватой, голубовато- 
зеленой или зеленой окраски с бу- 
рьіми пятнами, крапинами, мазками. 
Насиживаєт самка в течениє 18-21 
дня. Самец приносит ей пищу, на 
короткое время она и сама слетаєт с 
гнезда за кормом. Птенцов вькармли- 
вают оба родителя в гнезде в течениє 
месяца и долго докармливают после 
вьлета. Семейнье стай держатся на 
полях, лугах, в поймах рек первоєе 
время недалеко от гнезда. Во второй 
половине лета семьи обьединяются в 
более крупнье стай и часто вместе с 
грачами и галками совершают более 
далекиє трофическиє кочевки. Во- 
рона -- всеядная птица. Из животньх 
она поедаєт различньх беспозвоноч- 
ньх - жуков, прямокрьльх, гусениц, 
бабочек, личинок мух, моллюсков, 
дождевьтх червей, а также грьазунов, 
яйца и птенцов, ящериц, лягушек, 
рьюб. Потребляет зерновки культур- 
ньх злаков, семена подсолнечника, 
сорньх и дикорастущих растений. 
Состав кормов существенно меняєтся 
по сезонам года. Так, зимой она по- 

едаєт отбрось и остатки пищи у жи- 
лья человека, весной - мьтшшевиднь-х 

грьзунов, осенью и во второй поло- 
вине лета - зерновки хлебньх злаков. 
Птенцов вькармливаєт насекомьтіми 
и другими беспозвоночньми. Уни- 
чтожениєм грьзунов и насекомьх- 
вредителей ворона приносит пользу. 
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Полезна она и тем, что ее гнезда слу- 
жат иногда хищньюм птицам, совам, 
некоторьм куликам и уткам, которьт-е 
сами не строят гнезд. 
ВОСПИТАНИЕ ЗКОЛОГИЧЕ- 
СКОЄЕ, виховання екологічне -- 
усвоєниє человеком дзкологических 
знаний особой зкологической морали, 
переходящий в жизненную позицию. 
ВБЮНОК ПОЛЕВОЙ, Берізка 
повійка, СопуоіУшШизя агуеп5ізє - 
многолетний корнеотпрьсковьй сор- 
няк с бледно-розовьшми  цветками, 
растущий в посевах, на залежах, по 

насьшям, в оврагах, вдоль дорог и так 
далее. Многие видь вьюнка вьращи- 
вают как декоративнье растения. Есть 
среди них и лекарственнь6е растения. 
ВЬЮН, В'юн, Мізеигпиз То85іїя 
встречаєтся в Средней и Восточной 
Европе. Спина у него желтовато- 
бурая, с черньми крапинками, брю- 
хо желтое, иногда даже краснова- 
тоє, а по бокам туловища тянутся 
три продольнье черньюе полосьї, 
из которьжх средняя гораздо шире 
крайних; все плавники бурніе, с 
черноватьтми крапинками. Изред- 
ка встречаются белье зкземплярьт 
- вьюньвмальбинось. Вьюн обитаєт 
в реках с заболоченньюми берегами 
и медленньм течениєм, в заводях 
больших рек, глухих протоках, озе- 
рах и прудах с илистьжм дном и ча- 
сто в таких болотистьх канавах, где 

немьслимо существованиє какой- 
либо другой рьюбь, даже карася. 
Вьюнь держатся на дне, часто за- 

рьваются в ил, питаются донньт»ми 
беспозвоночньми: личинками Хи- 
рономид и других насекомьх, дон- 
ньми ветвистоусьтми рачками, мел- 
кими двустворчатьми моллюсками. 
Способность жить в водоемах с по- 
ниженньм содержанием кислорода 
обьясняется тем, что у вьюна хоро- 
шо развит дополнительньш орган 

воздушного дьжхания - небольшой 
участок задней кишки, обильно 
снабженнь6юй кровеносньми сосуда- 
ми. Если вьюна поместить в банку 
с прокипяченной и остуженной без 
доступа воздуха водой, с мальтгм со- 
держанием кислорода, то вьюн вре- 
мя от времени будет подниматься к 
поверхности, заглатьвать пузьгтрек 
воздуха и одновременно вьгбрась- 
вать через анальное отверстие пу- 
зьірек воздуха, уже прошедшего 
через кишечньй тракт и отдавшего 
значительное количество кислорода 
крови. То же продельвают вьюнь в 
аквариуме, если в нем поддержива- 
ется вьсокий уровень водь. Загла- 
тьваниє воздуха сопровождаєтся 
звуком, напоминающим писк, осо- 
бенно хорошо различимьгшй, если 
взять вьюна в руки. За зту особен- 
ность вьюна часто назьвают пи- 
скуном. Дополнительньюе  органь 
дьхания  атмосферньтм  воздухом 
развились, видимо, в связи с мальм 
содержаниєм кислорода в придон- 
ньх слоях водь6. При понижений ат- 
мосферного давления вьюнь обхуіч- 
но появляются у поверхности водьк. 
Изменение  давления  атмосферь 
вьюньгє воспринимают кожей, от ко- 
торой оно передаєтся с помощью 
каналов, наполненньх лимфой, на 
стенки плавательного пузьря и за- 
тем через систему косточек веберова 
аппарата - перепончатому лабирин- 
ту. Зто изменение поведения вьюна 
при падениий давления давно под- 
мечено человеком и используєтся 
для предсказьтвания погодь. С зтой 
целью вьюнов специально содержат 
в небольших сосудах. Размножаєт- 
ся вьюн весной. Самки вьшметьквают 
икру в местах своего обьічного оби- 
тания у берегов, в густьх зарослях, 
кроме того, часто вьюньг уходят на 
разлив, и личинки их потом встре- 
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чаются далеко от реки или лимана. 
Размерьт икрьг 1,7-1,9 мм, диаметр 
зародьша с желтком 1,2-1,3 мм. 

Оболочка икринок тонкая, слабо- 
клейкая. После вьлупления личин- 
ки при помощи органов приклеива- 
ния, расположенньгх на голове, при- 
крепляются к растениям и спокойно 
висят, пока имеются запасьг желтка. 
Развитие идет в условиях недоста- 
точного содержания кислорода, и у 
личинок развиваєтся целая система 
личиночньх органов дьжхания, ко- 
торьт сменяют друг друга. Сначала 
зто мощньвю сосудь, проходящиєе 
по поверхности желточного мешка 
(кювьеровьт протоки), затем появля- 
ются длинньве, нитевидньвюв наруж- 
нье жабрьв - тонкиєе кожисть(е вь- 
ростьв, пронизаннье кровеносньїюми 
сосудами и торчащие из-под жабер- 
ньх крьшек. Наружнье жабрьт че- 
рез некоторое время уменьшаются 
и затем вовсе исчезают, и вместо 
них развиваются истиннье жабрь. 
Кроме того, у личинок дьхательную 
функцию несет густая сеть крове- 
носньїх сосудов в больших грудньїх 
плавниках, в анальной плавниковой 

складке, а позже -- в задней части 
кишечника. Сеть капилляров со- 
храняєтся на небольшом участке 
кишечника у взросльжх особей как 
приспособлениєе к дьжханию атмос- 
ферньм воздухом. Еще до полного 
всасьтвания желтка личинки начи- 
нают активно разьскивать пищу 
с помощью специальньх органов 
чувств, расположенньїх вокруг рта 
и на усиках, которье развиваются 
очень рано. Там, где вьюнов мно- 
го, они отлично берут на удочку как 
днем, так и ночью. Летом в жаркий 

день встречаются любители «топ- 
тать вьюнов». При зтом способе 
ловли в прибрежной зоне среди рас- 
тительности ставят корзину и перед 

се входом ногами «вьтаптьювают» 
вьюнов из ила. Корзину поднимают, 
и при удачной ловле в ней оказьгва- 
ется до десятка штук. Обхбічно вью- 
нов используют для наживки. Они 
являются прекрасной насадкой для 
щуки, сома и особенно угря. Вью- 
нь, предназначеннье для наживки, 
могут в течение недели оставаться 
живьми, если их держать в неболь- 
шом количестве водь, которую сле- 
дует менять два раза в день и сверху 
прикрьвать свежей зеленью, лучше 
всего крапивой или осокой. 
ВБІДРА, Видра, Іиіга Пиіга. 
Длина ее тела 55-95 см, хвоста - 26- 
55 см, масса - 6-10 кг. Окраска меха 
сверху темно-бурая, снизу свет- 
лая, серебристая. Остевьре волось 
грубьме, а подпушь очень густая и 
нежная. Обькновенная вьщдра рас- 
пространена на весьма обширном 
пространстве, включающем почти 
всю Европу, Азию (кроме Аравий- 
ского полуострова и Крайнего Се- 
вера), Северную Африку. Местооби- 
таниями ей служат реки, в меньшей 
мере озера, богатьге рьюбой, раками, 
а по берегам - мелкими грьзуна- 
ми. Предпочтение отдаєется рекам с 
омутами, не замерзающими зимой 
бьістринами, с ПОДМЬІТЬМИ ВОДОЙ, 

сильно захламленньми буреломом 
берегами, где много надежньх убе- 
жищ и удобньх мест для устройства 
нор, входнье отверстия в которье 
открьваются под водой. Свом логова 
вьщра устраийваєет также в пещерах, а 
иногда наподобие гнезда в зарослях 
около водь. В оптимальньх усло- 
виях вьщра летом ограничиваєтся 
участком реки протяженностью 2-6 
км. Зимой в случае истощения запа- 
сов рьвюіьт и замерзания польней она 
вьтнуждена кочевать, иногда пересе- 
кая напрямик вьсокие водораздельт. 
При зтом, спускаясь с крутого скло- 
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на, она прижимаєт лапьм и скатьтюва- 
ется вниз прямо на брюхе, оставляя 
след в виде желоба. По льду и снегу 
вьщра проходит в сутки до 15-20 км. 
Питастся преимущественно рьйбой 
(сазаном, щукой, плотвой, бьічками 

и др.), предпочитая мелкую. Зимой 
чаще всего поедает лягушек, доволь- 
но регулярно - личинок ручейников. 
Летом, кроме рьгбьг, ловит водяньх 
полевок и других грьвзунов, местами 
систематически охотится на куликов 
и уток. В вьводке вьщдр насчитьгваєт- 
ся обьшно 2 ине более 4 детеньшей. 
Прозревают они примерно через 35 
дней. Половая зрелость наступаєт 
на втором-третьем году. Мех вьідрьт 
очень красив и прочен. Его носкость 
в пушном деле принимаєтся за 1009). 
В процессе обработки грубая ость 
вьщуипьтваєтся и остается короткая, 
густая, нежная подпушь. В то время 
как все ранее описаннье видь ку- 
ньих, за мальм исключением, бьІли 

всецело наземньми, звери из подсе- 
мейства вьщдр приспособились к по- 
луводному образу жизни, отлично 
плавают, ньряют и, по крайней мере 
отчасти, а то и полностью, добьгва- 

ют себе пищу в воде. Подобная зко- 
логия наложила глубокий отпечаток 
на строение тела вьщдр. У всех вьдр 
оно дочень вьтянутое, уплощен- 
ное, сильное, гибкое. Голова тоже 
уплощенная, почти сливающаяся с 
туловищем, которое заканчиваєтся 
длинньм, мускулистьм, непуши- 
стьм хвостом. Ноги укороченнье, 
снабженьт сильно развитьми плава- 
тельньми перепонками. У морской 
вьщрьєю калана - задниє конечности 
превратились в ласть. Волосяной 
покров у вьщдр не намокаєт и слабо 
изменяєтся по сезонам. Занесена в 
ККУ и КК МСОП. 
ВЬБШЬ БОЛЬШАЯ, Бугай, 
Восгайкги5я 5:еЙагі5 имеет спинную 

сторону тела черную с желтовато- 
охристьми каємками перьев, верх 
головь у нее также черньй, но с 
охристьми краями перьев на затьгюл- 
ке. Брюшная сторона птицьв охри- 
стая с бурьм поперечньгм рисунком. 
Маховьюе перья ржавчато-рьжиєе с 
темно-бурьми  поперечньми  пят- 
нами. Короткий хвост желто-бурьт6й 
с черноватьм рисунком. Беловатое 
горло хорошо отграничиваєтся от 
бурьх боков головь темно-серьшми 
полосками - усами и имеет про- 
ходящую  посередине шпродольную 
ржавчато-бурую полосу. Длина крь- 
ла у самцов в среднем 34 см, у самок 
31 см. Вес самцов в зимнее время 
около | кг, самки весят несколько 
меньше. Перелетнью птицьшю зимуют 
в Средиземноморье, в Восточной 
и зкваториальной Африке, однако 
нередко задерживаются и в наших 
краях и благополучно доживают до 
тепльжх дней. В случає особенно хо- 
лодной зимь, когда замерзают все во- 
доемь, задержавшиеся на зиму вьши 
гибнут от голода и холода. Для них 
необходимо наличиє камьшновьх и 
тростниковьх крепей и вкрапленньх 
среди густьх зарослей небольших 
участков водь. Вьши предпочитают 
стоячую воду, но могут гнездиться и 
поблизости от маленьких речушек со 
слабьм течением. Вьши приступают 
к размножению вскоре после приле- 
та, но не дружно: одни парьг раньше, 
другие позже. Небрежно устроенног 
гнездо помещаєтся на вьступающих 
из водь кочках, обязательно среди гу- 
стьтх зарослей. Оно имеет округлую 
форму, диаметром 50 см, вьгсотой 35 
см. В полной кладке бьваєет от 3 до 
5, реже 6-7 яиц. Они откладьвают- 
ся не ежедневно, а с промежутком в 
2-3 дня. Птица начинает насиживать 
после откладки первого яйца. Вьмлу- 
плениєе происходит через 25-26 дней 
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после начала насиживания. Насижи- 
вает преимущественно самка, самец 
лишь изредка ее заменяєт. Иногда он 
приносит самке корм. В возрасте 2-3 
недель птенцьг начинают вьбираться 
из гнезда, а в возрасте 2 месяцев ле- 
тать. Вскоре после зтого семья рас- 
падаєтся. Осенний отлет происходит 
во второй половине сентября и в пер- 
вой половине октября. Запоздавшиєе 
птиць отлетают при начавшихся за- 
морозках, а иногда уже и после вь- 
падения снега. Как и весной, птицьт 
летят главньм образом в одиночку. 
Линяют вьшти один раз в году, между 
августом и январем. Молодье пти- 
ць (первогодки) сменяют оперение с 
июля по январь. Линька у вьшпей за- 
канчиваєтся на зимовках. Основная 
пища вьшей - рьба: караси, лини, 
окуни, нередко и щуки. Кроме того, 
вьши поедают в большом количестве 
лягушек, головастиков, тритонов, 
червей и водньїтх насекомьх (напри- 
мер, плавунцов). Изредка они едят и 
млекопитающих величиной до водя- 
ной крьсьвю, Молодье вьши вькарм- 
ливаются преимущественно голова- 
стиками. Как и почти все цапли, вьшть, 

подкарауливая добьту, долгое время 
стоит неподвижно у уреза водьі, а за- 
тем бьістрьм движением схватьваєт 
добьчу клювом. Днем зта птица без- 
деятельна, скрьваєтся в густьгх за- 
рослях; при зтом она стоит обьшчно 
на одной ноге, сгорбившись и втянув 
шею. Однако в случае опасности она 
вьтягивает вертикально шею и голо- 
ву и остаєтся в таком положениий не- 
подвижной. В такой позе вьть труд- 
но заметить, так как она напоминаєт 
пучок сухих стеблей тростника. С 
наступлением сумерек птица появля- 
ется на краях открьтьх плесов, на- 
чинает лазать по камьшу, охватьтвая 
стебли длинньми пальцами. Увидеть 
вьшь в природе нелегко. Ото может 

случиться лишь после тщательного 
вьслеживания или же совершенно 
случайно. Тем не менее зта птица 
широко известна, так как весной и в 
первую половину лета обнаруживаєт 
свое присутствие громкими и гулки- 
ми криками, которье вечерами и но- 
чью бьвают сльшньв очень далеко. 
Своеобразньй крик вьши передают 
иногда словами «трумб» или чаще 
«у-трумб». Нередко его сравнивают 
с ревом бька. Позтому на Украйне 
вьшь так и назьваєтся - бугай. О 
том, как именно кричит вьїпь, дела- 
лись разньже предположения. Наийбо- 
лее распространенная версия тако- 
ва. Птица будто бь ударяєт клювом 
плашмя по воде, затем, опустив клюв 
в воду, жадно вбираєт ее, отчего сль- 

шен повторяющийся несколько раз 
звук «у-у». Набрав достаточно водьі, 
вьшь будто бьт забрасьваєт потом го- 
лову далеко назад, так что затьшлок 
касается спиньт птиць, затем опуска- 
ет голову вперед и вниз в воду. ВьІ- 
пуская воду, она издает глубокие ба- 
совье звуки. Дополнительньг6е звуки 
сльшнь в результате вьбрасьвания 
из клюва остатков водь. 
ВЬБІРЕЗУБ, Вирезуб причорно- 
морський, Киїйия Їгізії. Крупная 
рьба, достигающая 70 см длинь и 
более 6 кг веса, распространена в 
бассейне Черного и Азовского мо- 
рей. Питаєется в опресненньх участ- 
ках моря, а для нереста входит в 
Днестровский лиман и реку Днестр. 
Избираєт бьстрое течение и камени- 
стое дно, позтому более многочис- 
лен в Днестре и Буге. Отличитель- 
ньм признаком вьгрезуба являєтся 
большой хвостовой плавник, более 
мелкая, чем у плотвьт и даже у язя, 
чешуя. Спина темная, с зеленоватьм 
отливом, бока светло-серебристьєе, 
брюхо совершенно белое, спинной и 
хвостовой плавники темнькте, осталь- 
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нье - сероватье. Плавательньй пу- 
зьрь сзади образует спираль. Своє 
название вьгрезуб получил за крепкие 
глоточнье кости с мощньми зубами, 
способнье раздавливать довольно 
крупнье раковинь  моллюсков. Вь(/- 
резуб начинаєт метать икру в воз- 
расте 4-5 лет, при длине около 40 см. 
Для нереста поднимастся в реки. В 
настоящее время в результате возве- 
дения плотин на Днестре вьгрезуб из 
полупроходной формь превратился 
в жилую. Численность жильх форм 
невслика. На Днестре наблюдаєтся 
два хода вьшрезуба: весенний, кото- 
рьй начинаєтся с первьшми подвиж- 
ками льда и оканчиваєтся в апреле, 
и осенний Ход - с июля до ледоста- 
ва. Вьпрезуб, входящий в реку зимой 
и весной, нерестится в зтом же году, 

входящий летом и осенью - на сле- 
дующий год. Идущие в реку самць 
отличаются от самок необькновенно 
красивьм брачньюм нарядом: голо- 
ва, спина и бока, главньм образом 
вьше боковой линии, покрьваются 
коническими твердьми бугорками 
молочно-жемчужного цвета, плав- 
ники приобретают розовато-голубой 
цвет с перламутровьм отливом. Ин- 
тересно отметить, что брачньй наряд 
иместся у самцов как весеннего хода, 
так и осенного, хотя последние будут 
нереститься только через 8-10 меся- 
цев. По окончаниий нереста бугорки 
исчезают. Икрометаниєе начинаєтся 
в первьхж числах мая и продолжа- 
стся около трех недель, причем не- 
рест происходит как днем, так и но- 
чью. Самка, сопровождаємая тремя 
или даже четьрьмя самцами, трется 
Орюхом о камни так сильно, что на 
нем появляются ссадинь и рань. В 
свою очередь самць трутся о самку 
головой и боками, усьштанньми твер- 
дьми бугорками. Оплодотворенная 
икра приклеивастся к камням, вьлу- 

ол 

пившиеся личинки светобоязливь! и 
прячутся под камни. Вьрезуб - цен- 
ная рьба. Его мясо обладаєт вьсо- 
кими вкусовьми качествами, Однако 
зтот вид рьйбь стал крайне редким 
как в Днестровском лимане, на реке 
Днестр, так и на многих реках При- 
черноморья. Занесен в ККУ 
ВЯХИРЬ, (Витютень) Припу- 
тень, СоїштРра раїцтРриз, или 
витютень - самьй крупньй из на- 
ших голубей, достигающий 420-620 
г. От других голубей легко отличим 
в полете по бельм пятнам на крь- 
ле, а сидящий - по бельм пятнам на 

шее. Зто осторожная птица. В лесу 
держится на деревьях с густой кро- 
ной, и увидеть его можно разве толь- 
ко на лету. Зато легко обнаружить в 
брачньй период вяхиря своеобраз- 
ному крику. В умеренньх широтах 
он перелетньй и только на юге ареа- 
ла - оседльй. Будучи чисто лесной 
птицей, витютень населяєт на севере 

преимущественно хвойнье, а в более 
южньх районах - лиственнье леса и 
даже крупнье кустарники. В Овид. 
р-не гнездится в Дальницком лесу, 
иногда в лесопосадках. Встречаєт- 
ся большими стаями на пролете и в 
зимний период. Гнездясь в лесньх 
биотопах, вяхирь летает кормиться 
на поля и инье открьтьєе простран- 
ства. Зто единственньй из наших 
голубей, которьй собираєт корм не 
только на земле, но и на деревьях. 
Основной его пищей служат семена 
культурньх злаков и различньгїх ди- 
ких растений, особенно злаковьх и 
бобовьх. Поедаєт также различнье 
ягодь - жимолость, рябину, сморо- 
дину, шиповник, шелковицу и т. д., 
распускающиеся древеснье почки, 
а где есть дуб, охотно употребляєт 
желуди. Крупньюе размерь, хорошие 
вкусовьше качества мяса делают ви- 
тютня обьектом спортивной охотьк. 
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ГАГА, Пухівка, зотатегіа 
тоШязіта - одна из самьх крупньх 
диких уток. Вес взросльх птиц состав- 
ляет в среднем 2,2-2,5 кг, а отдельнье 

найиболее упитанньюе особи достига- 
ют почти 3 кг. Вместе с другими ви- 
дами гаг она принадлежит к одной из 
обособленньх групп ньгрковьгїх уток, 
найиболее близких по анатомическим 
признакам к турпанам. Гага - чисто 
морская птица, связаная с твердой 
землей лишь в период гнездования. 
Все остальное время проводит в от- 
крьітом море и у побережий, почти 
не вьтходя на сушу. Ей не страшнь ни 
сильньй прибой, ни штормь. Гага ши- 
роко известна своим знаменитькм пу- 
хом. Вместе с густьтм плотнь6м опере- 
нием и значительньтм слоем подкож- 
ного жира зтот пьшіньй вьсокий пух, 
особенно густо одевающий брюшко 
гаги, является одним из приспособле- 
ний птицьшю к жизни на ледяной воде 
северньх морей, на холодньх скалах, 
на снегу и мерзлой почве арктических 
побережий. Пух обладаєт исключи- 
тельной легкостью и малой теплопро- 
водностью, пользуется заслуженной 
славой лучшего в мире естественного 

утеплителя. Гагачий пух используєт- 
ся с незапамятньх времен у народов 
севера, применяєтся и в настоящее 
время, например при пошиве одеждь 
полярньх летчиков, альпинистов и т. 
д. От холодной водьв полярного моря 
гагу предохраняет не только подкож- 
ньй жир и густой тепльй пух, но и 
целая система окружающих все тело 
воздушньжх мешков. Мешки зти игра- 

ют также роль и прекрасного гидро- 
статического аппарата, облегчающего 
птицам как погружение в воду, так 
и подьем на поверхность. Кормясь 
на воде, гаги постоянно ньгряют, ис- 
пользуя крьлья для передвижения 
под водой. Самец обькновенной гаги 
имеет очень красивьшй, бросающий- 
ся в глаза пестрьй наряд. Верх тела 
у него ослепительно-белькй, на теме- 
ни черная шапочка, затьтмлок зелень(й, 

грудь оранжево-розовая, брюхо чер- 
ное. Самка несколько мельче самца, 

скромной рьтжевато-бурой окраски с 
многочисленньми темньюми пестри- 
нами. Распространена обьшкновенная 
гага по северньм морским побере- 
жьям и островам Европьг, по поляр- 
ньм побережьям Америки и Гренлан- 
дий с прилегающими островами. Гага 
- перелетная или кочующая птица. На 
зиму перемещаєтся в более тепльг-е, 
незамерзающиєе водь. Именно в зтот 
период ее можно встретить на Черном 
море и (иногда) на Днестровском ли- 
мане. 
ГАГАРА ЧЕРНОЗОБАЯ, Гагара 
чорношия, Сауіїа акгсбіса. Весит 
от 2 до 3,3 кг. Населяет арктическую, 
субарктическую и бореальную зону 
Европь, Азий и Северной Америки. 
На гнездовье приурочена преийму- 
щественно к тундровой и таежной 
зонам, хотя регулярно встречаєтся и 
в более южньх районах, проникая в 
лесостепь и стель Западной Сибири 
и Казахстана, вплоть до озера Исськ- 
Куль. В гнездовоєе время чернозобая 
гагара предпочитаєт более крупнье, 
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чем предьдущий вид, озера, доста- 
точно глубокиє и хорошо заросшие 
водной и прибрежной растительно- 
стью. Гнездится иногда и на речньтх 
затонах. Предпочтениє отдаєт рьгб- 
ньм озерам, но гнездится и на без- 
рьфбньх. Чернозобая гагара - пере- 
летная птица. Зимует в Средней Нв- 
ропе (Северное и Балтийское моря), 
на Черном и Каспийском морях. Для 
Овид. р-на - птица редкая. 
ГАДЮКА ОББІКНОВЕННАЯ, 
Гадюка звичайна, Уігера Бегиз5 
- относительно небольшая змея, об- 
щая ее длина редко превьшаєт 75 см. 
обьвшчно она не более 60 см; только на 

севере известнь гадюки до І м дли- 
ной. Хвост в 6-8 раз короче туловища. 
Самки несколько крупнее самцов. 
Голова у гадюки четко отграничена 
от шей, и на ее верхней стороне, кро- 
ме мелких щитков, есть три крупньх 
(лобньий и два теменньх). Кончик 
мордь, если смотреть сверху, закру- 
глен. Носовое отверстие прорезано 
в середине носового щитка. Сверху 
туловище серого, буроватого или 
красно-бурого цвета с темной зигза- 
гообразной полосой вдоль хребта. На 
голове иксообразньй рисунок. Об- 
щий список животньх, поедаємьх 
обькновенньми гадюками, весьма 

обширен и включаєт большое число 
видов мелких зверьков, в том числе 
и землероек, все видь земноводнь(х, 
встречающихся в ареале гадюки, 
большое число видов мелких птиц (в 
том числе не только видьг, гнездящи- 
еся на земле), которьх змея, очевид- 
но, подстерегает во время их кормеж- 
ки, водопоя или отдьжха. Молодь(е га- 

дюки обьшчно кормятся насекомьми, 
особенно саранчовьми и жуками, 
реже едят гусениц, муравьев, слиз- 
ней и дождевьгїх червей. Гадюка ми- 
ролюбива и кусаєт человека только в 
том случає, если он наступит на нее 

или неосторожно схватит рукой. При 
приближений человека гадюка всег- 
да спешит уползти и спрятаться или, 
затайвшись, спокойно лежит. Укус 
гадюки болезнен, но больнье вьіздо- 

равливают через 2-4 дня. Болезнь и 
осложнения после укуса, длящиеся 
иногда несколько недель, беюгвают 

вьізваньт применением вредньх спо- 
собов самолечения (прижигания, раз- 
резь, перетяжка конечности жгутом 
и т. п.). Гадюки очень редкиє змеий в 
Овид. р-не. Занесень в ККУ. 
ГАЛКА, Галка, Соїоейя5 топейшіа 
по величине заметно меньше грача 
и воронь, весит 130-225 г. Окраска 
черная, шея серая. Охотно селится 
в садах и парках с дуплистьми де- 
ревьями, а также и вне культурньгх 
участков - в горах и на береговьх 
обрьвах, в лесах и на развалинах. В 
пределах культурного ландшафта бо- 
лее многочисленна, чем вне его. Гал- 
ки как правило оседлье. Гнезда раз- 
мещают в самьжх разнообразньгх ме- 
стах: под карнизами домов, церквей, 
в щелях и пустотах зданий, в печньх 
трубах, за вьвесками магазинов, в 
дуплах деревьев, в норах и расщели- 
нах берегов и скал, в пустотах между 
камнями и т. д., а иногда в грачиньїх 
гнездах и норах сизоворонок. Одно и 
то же гнездо используєтся несколько 
лет подряд. Гнезда располагаются 
небольшими группами по 2-3 или 
десятками. Зимой скопляются боль- 
шие стай галок, которье совместно 
с воронами держатся в городах до 
весньг, вьілетая по утрам на окраийньт 
на кормежку. По характеру питания 
галка сходна с грачом. В ее желудке 
находили листоедов, жужелиц, сло- 
ников, чернотелок, хрущей, златок, 
а также двукрьшльх насекомьхх. Ис- 
треблением вредньїх насекомьх она 
приносит несомненную пользу сель- 
скому хозяйству. 
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ГАЛСТУЧНИК, Пісочник вели- 
кий, Спагаайгійзя піанісшіа - неболь- 
шой кулик, бьвающий в Овид. р-не 
весной и осенью на пролете. Предпо- 
читаєт мелководья лиманов. Иногда 
встречаєтся в прибрежной зоне моря. 
ГЕНОФОНД, генофонд - наслед- 
ственная информация, заключенная в 
совокупности генов какой-либо груп- 
ль  организмов. Иногда под генофон- 
дом понимаєтся вся совокупность ви- 
дов живьтх организмов. 
ГЛАДЬШІ, Гребляк, Мобопесіа 
сЇашса - Зтот взросльй клоп дости- 
гаст в длину около 1,5 см. Характерна 
его форма снизу тело плоскоє, сверху 
вьшуклое, напоминаєет лодку вверх 
дном. Цвет зеленовато-бельй с бу- 
роватьими или желтоватьми надкрьі- 
льями. Задние ноги гладьша - своео- 
бразнье весла, густо покрьтьгве плава- 
тельньми щетинками. С их помощью 
он бьстро передвигаєтся в воде, по- 
вернувшись брюшной стороной квер- 
ху. В состояний покоя гладьш может 
совершенно  неподвижно  «висеть» 
у поверхности водь на широко рас- 
ставленньїтх в сторонь задних ногах, 
вьшискивая свойми крупньми крас- 
ньми глазами добьвшчу. Он прожорли- 
вьій хищник, нападающий на других 
водньх насекомьх и даже на мелких 
рьб. Позтому в некоторьїх случаях 
он может бьть вреден для рьйболов- 
ства. Хоботок клопа хотя и короткий, 
но очень твердьй и острьг6й. Если не- 
осторожно взять гладьша в руки, он 
может проколоть хоботком кожу, при- 
чем укол будет болезнен вследствиє 
разьедающего о действия  введенной 
в ранку слюньє6. Дьхательное отвер- 
стие, при помощи которого гладьш 
набираєет атмосферньг6й воздух, нахо- 
дится на заднем конце брюшка. Ньі- 
ряя, клоп увлекаєт с собой пузьрек 
воздуха, которьй покрьваєт его тело 
наподобие тонкого слоя ртути. Гладь- 

ши хорошо летают и по ночам могут 
пролетать большие расстояния, засе- 
ляя при зтом новье водоемь. Самки 
откладьтвают яйца внутри тканей под- 
водньх растений. Яйца имеют удли- 
ненную, овальную форму. Населяєт 
все водоемьт Овид. р-не. 
ГОГОЛЬ, Гоголь,  Висерраїіа 
сіапеціа - относительно крупная 
утка плотного телосложения, с боль- 
шой головой. В зависимости от пола и 
сезона вес гоголя колеблется от 0,4 до 

1,4 кг. Прекрасно ньряєт, вертикаль- 
но. С водьт поднимаєтся легко и летит 
бьстро. Самец легко отличаєтся от 
всех наших уток по ярко-белой окра- 
ске груди и боков, белому зеркальцу 
на крьиле и хорошо видньм округльн3м 
бельм пятнам на черной голове. Сам- 
ка серая, с бельшм низом, темной го- 
ловой, отграниченной от туловища 
бельм ошейником, и с бельм пятном 

на крьле. В Овид. р-не встречаєтся 
в зимний период на Днестровском и 
Сухом лиманах. Занесен в ККУ. 
ГОЛОСЕМЯННИК ОДЕС- 
СКИЙ, Астрагал одеський, 
Сутпозрегтійцт одеззапит. 
Коричневьй, бугристьй, несколько 
уплощенньй клубень находится на 
довольно большой глубине (пример- 
но 20 см). Весной голосемянник тро- 
гаєтся в рост очень рано, буквально 
сразу после стайвания снега. В на- 
чале цветения растениє окрашено в 
интенсивньй бордовьй цвет с дуго- 
видно изогнутьм побегом, соцветие 
вьшглядит поникшим, а листья до кон- 
ца еще не развернулись и сложеньт 
вдоль центральной жилки. Цветки не- 
крупнье, от 10 до 15 мм в диаметре у 
разньх видов, ярко-желтье. Во время 
полного цветения у растения как пра- 
вило один тройчатьшй лист в основа- 
ний побега и мутовка из 10-15 цвет- 
ков. Цветение начинаєется в середине- 
конце апреля и длится около 2 недель. 
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Плодь  перепончатье  шаровиднье 
коробочки. Раскрьіваются на верши- 
не еще до созревания семян пример- 
но в начале июня. Семена чернь(е, 
крупнье 1-2 мм в диаметре с сочньїм 
придатком. Разносятся муравьями. 
Количество семян в коробочке очень 
невелико, обьічно 2-4. К середине 
июня надземная часть растения отми- 
раєет, а клубень переходит в состояние 
покоя. В культуре в наших условиях 
испьтань четьтре вида. Распростра- 
нен в причерноморских степях Румь- 
ний, Молдовьшю и Западной Украийнь. 
В Овид. р-не крайне редок. Растет на 
щебнистьх местах (вьїшходьт коренньжх 
пород по склонам балок и оврагов). 
Самьй маленький вид рода, около 10- 
15 см вьгсоть6. Занесен в ККУ. 
ГОРИХВОСТКА, Горихвістка 
звичайна, Рроепісиги5 
ріпоепісикгиз - птица, размером с во- 
робья, но значительно стройнее. Дли- 
на тела около 160 мм, крьла около 80 
мм, вес не более 20 г. Очень краси- 
вая, ярко окрашенная. В брачном на- 
ряде голова и спина самца темного 
пепельно-серого цвета. Лоб бельгй, 
крьлья бурне. Хвост, грудь, брюхо и 
бока ржавчато-красного цвета. Горло, 
зоб, щеки и пространство вокруг глаз 
чернье. Преобладающая окраска сам- 
ки бурая с рьгтжевато-красноватьшми 
надхвостьем и хвостом. Молодье 
птицьши бурье с охристьми пятнами 
на теле. Гнездится горихвостка в ле- 
сах, парках и садах. Улетает зимовать 
в Южную Аравию и в зкваториаль- 
ную Африку. Места зимовок поки- 
даєт только в конце марта, но уже в 
апреле появляєтся в Овид. р-не. За- 
няв подходящий участок, самцьг ин- 
тенсивно распевают недлинную, не- 
сколько гнусавую, но мелодичную и 
звучную трель, сидя где-нибудь на 
вершине дерева. Поют почти кру- 
глосуточно, ненадолго умолкая в са- 

мую глухую часть ночи, но особенно 
интенсивно на утренних и вечерних 
зорях. В зто время птичка особенно 
часто и громко повторяєет свой при- 
ЗЬІВНЬЙ крик (свистовое «... фи-ить, 
фи-ить...») и часто подергиваєт хво- 
стиком, отчего «вспьжхивают», об- 
нажаясь, пурпурнье тона оперения 
(хвост «горит» багряньми красками 
заката, позтому и сама птичка полу- 
чила названиєе «горихвостка»). Для 
устройства гнезда птицьши занимают 
всевозможньєе дупла в стволах де- 
ревьев, укрьтия в поленницах дров, 
под кучами валежника, пустотьт под 
корнями и между корнями деревьев 
или кустарников (особенно если они 
растут на краю обрьва или оврага), 
неглубокиєе пещерки по обрьгвам, 
места под камнями, а в населенньх 
пунктах устрайвают гнезда за от- 
ставшими карнизами или обшивкой 
стен и на чердаках. Охотно селятся 
и в искусственньх гнездовьях, если 
летное отверстиєе сооружения имеет 
достаточно большиєе размерь. Состав 
потребляємой пищи весьма разноо- 
бразен: жуки (долгоносики, щелкунь 
и их личинки, жужелиць, листоедьї, 
навозники), комарь-долгоножки, 

мухи, личинки пилильщиков, мура- 
вьев, наездников, бабочки и их гусе- 

ниць, клопь, пауки, а в конце лета 
ягодьт и семена растений. 
ГОРИХВОСТКА ЧЕРНУШКА, 
горіхвістка чорна, Ріоепісити5 
оспгигоб. Птица, размером с воробья, 
14 см в длину. Исходно обитательница 
скалистьх гор, используєт постройки 
человека как новое место гнездования. 
В Овид. р-не появляется уже в начале 
апреля. Заняв подходящеєе место, сам- 
ць начинают интенсивно распевать. 
Гнездится в апреле-июле, в любих 
нишах на стенах. Питается мелкими 
насекомьми, и ягодами растений. Зи- 
муєет на юге Европь и в Африке. 
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ГОРЛИЦА ОББІКНОВЕН- 
НАЯ, Горлиця звичайна, 
Укгергорейа Фикіиг. По общему 
складу сходна с сизьм голубем, но 
значительно стройнее, изящнеєе и 
меньше по размеру. Весит 110-130 
г. Нетрудно распознать ее также по 
пестрой, коричневатой окраске вер- 
ха. Горлица бьюстро летаєт и хоро- 
шо ходит по земле. Большую часть 
времени проводит среди ветвей де- 
ревьев, слетая на землю только для 
кормежки и водопоя. Во внегнездо- 
воєе время малозаметная и молча- 
ливая перелетная птица. Основнье 
зимовки зкваториальная Африка. 
Весной прилетаєт когда появит- 
ся зелень на деревьях. На пролете 
держится небольшими стайками, 
не более 20 штук. Гнездо устраий- 
ваєт обьтчно на горизонтальнь-х 
ветвях деревьев недалеко от земли, 
изредка на самой земле. Раститель- 
ноядная. В первую половину лета 
основньм кормом ей служат семе- 
на самьтх различньжтх диких расте- 
ний, вторую половину лета горлица 
подбираєт упавшие зерна на полях. 
Предпочитаєт пшеницу, просо, гре- 
чиху. Часто посещаєт водопой. Гор- 
лица - хорошее украшение садов и 
парков в городах и селах. Кроме 
того, она является обьектом люби- 

тельской охотьт и часто становится 
желанньм трофеем для охотников 
в Овид. р-не. 
ГОРЛИЦА КОЛЬЧАТАЯ, 
Горлиця садова, 5ігеріореїїз 
ФдФесаосіо населяет преимуществен- 
но южную часть Азий, частично за- 
ходя в юго-западную часть Европь 
и в Африку. За последниєе десяти- 
летия наблюдаєтся бьюстрое рассе- 
лениє ее в Средней Азиий. Много- 
численна в селах и поселках Овид. 
р-на. Живет по соседству с чело- 
веком - в садах, парках и рощах 

городов и поселков. Гнезда делаєт 
обьштчно на деревьях, реже на кар- 
низах зданий и застрехах различ- 
ньх построек. Оседлая птица. 
ГОРНОСТАЙИ, Горностай, 
Мизтеіа егтіпеа в общем похож 
на ласку, но крупнее ее и хорошо от- 
личаєтся черньм кончиком хвоста. 
Длина тела колеблется, от 16 до 38 
см, хвоста от б до 12 см, масса до 260 

г, но обьшчно меньше. Как и ласка, на 

зиму горностай белеет и лишь кончик 
хвоста остаєтся черньм. Он пред- 
почитаєт перелески, захламленнье 
опушки лесов, кустарники, зарас- 
тающие вьрубки, поймь рек, поля 
и т. д. Здесь он ловит всевозможньтх 
грьзунов вплоть до ВвОДЯНЬХ поле- 
вок и хомяков. Часто разоряєт гнезда 
птиц; при недостатке грьзунов ест 
лягушек, рьбу и пр., а в голоднье 
ГОДьЬ - даже ягодь можжевельника 
и отбрось. При изобилий пищи из 
остатков добьчи устраиваєт запась. 
Подобно ласке, горностай охотится 
не только на поверхности земли, но 
и в ходах более крупньгх грьзунов и, 
уничтожив хозяєв, часто селится в их 
гнездах. Он отлично плаваєет и ловко 
забираєтся на деревья и кусть. По 
снегу он бежит ровньми прьжками, 
то и дело ньряя под кучи хвороста 
и корни, а иногда движется в толще 
снежного покрова. Размножаєтся он 
один раз в году. Спариваниєе, как пра- 
вило, происходит весной или в нача- 
ле лета. Беременность (с латентной 
стадией) длится 9-10 месяцев, так 
что молодьве (от 3 до 18, в среднем 
4-83) появляются весной следующего 
года. Новорожденнье имеют массу 
3-4 г. Они прозревают в месячном 
возрасте и покидают нору через 2 
месяца. Половой зрелости самки до- 
стигают очень рано, в возрасте 2-3 
месяцев, и, может бєуіть, тогда же 

оплодотворяются, а у самцов зта ста- 

--31/ -- 



дия наступаєт лишь через год. Пло- 
довитость и численность у горноста- 
ев сильно колеблется, резко повьі- 
шаясь в годьт обилия грьзунов, а по- 
сле их вьмирания катастрофически 
падая. Горностай деятелен в самье 
разнье часьгт суток, нередко днем. В 
сильнье морозьг и бурань он может 
подолгу скрьваться в убежище под 
защитой заснеженного бурелома, в 
норах грьзунов, среди корней и в 
других укромньх местах, которье 
зверек часто меняет в пределах свое- 
го участка. Хищник приносит пользу 

человеку, истребляя вредньх грьзу- 
нов. В Овид. р-не обитает в Нижнед- 
нестровском ННП. Занесен в ККУ. 
ГРАЧ, Грак, Согкуц5я їгибіїеси5 
величиной примерно с ворону (ве- 
сит 310-490 г), но стройнее и имеет 
более прямой и тонкий клюв. Опе- 
рение у него черное с металличе- 
ским блеском. Уздечка, подбородок, 
основаниє клюва и часть щек голье, 
беловатого  цвета. Распространен 
широко по всей Европе. В север- 
ньх частях ареала грач перелетная 
птица, в южньх - оседлая и кочую- 
щая. Зимует в южньх частях гнез- 
довой области или немного вьжходя 
из нее. Характерно зимованиєе в го- 
родах в общих с вороной и галкой 
крупньх скоплениях. Гнездится ко- 
лониями в садах, парках и на груп- 
пах деревьев в поселениях человека 
или вблизи них, а также в рощах, 

на опушках лесов. Гнездо строит 
из сухих сучьев, вьстилаєет сухой 
травой, иногда клочками шерсти и 
тоненькими ветками. Используется 
оно в течение ряда лет, ежегодно 
ремонтируется. Гнездовая колония 
заселяется грачами долгие годьї(, не- 
редко в течениє многих десятиле- 
тий. Нормально в году бьваєт одна 
кладка из 3-5, реже 6-7, яйц, появ- 

ляющихся в разньх числах апреля. 

Яйца зеленье с бурьїтми пятнами, 
разбросанньми больше на тупом 
конце. Насиживаниє  производит 
только самка, начиная с откладки 
первого яйца, и длится оно 16-20 
дней. Птенцьг вьлупляются гольтрми 
и самка долгое время (примерно до 
полутора недель) почти не покидаєт 
гнезда. В зто время корм птенцам 
носит только самец. Позднее в вь- 
кармливаний  птенцов принимаєт 
участиє и самка. Вьлет птенцов 
из гнезда проийисходит в возрасте 
около 30 дней в различньх числах 
мая и в первой половине июня. По- 
сле вьлета родители еще некоторое 
время  подкармливают  молодь(гх. 
Позже птиць сбиваются в большиєе 
стай, покидают район гнездования 
и кочуют по полям и лугам, чаще 
вместе с галками. В кормовом ра- 
ционе преобладает животная пища, 

главньм образом насекомьгюе, в том 
числе такиє вреднье, как майский 
жук, клоп-черепашка, жук-кузька, 
яровая совка, гусеница лугового мо- 
ТЬЛЬКа, свекловичньгюй долгоносик 

и др. Скапливаясь в очагах массово- 
го размножения вредителей, грачи 

играют существенную роль в лик- 
видации зтих очагов. Наряду с зтим 
грачи приносят и некоторьй вред, 
вьклевьвая посеянньтю весной се- 
мена зерновьїх и огородньх куль- 
тур, а в период созревания плодов - 
семена кукурузь и подсолнечника, 
повреждая арбузьт, дьни и клубни 
картофеля. Однако в целом польза 
от грача превьшаєт вред и его сле- 
дует считать безусловно полезной 
птицей. Для Овид, р-на обьшен. 
ГРИБ БЕЛЬТЮЙИ, Гриб білий, 
Воіебиця едиїз. - самьй ценньй в 
пищевом отношений из всех сье- 
добньх грибов вообще. Имеет около 
двух десятков форм, отличающихся 
главньм образом окраской плодово- 
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го тела и микоризной приуроченно- 
стью к той или иной древесной по- 
роде. Шляпка беловатая, желтая, бу- 
роватая, желто-бурая, красно-бурая 
или даже почти черная. Губчатьти 
слой у молодьх зкземпляров белого 
гриба чисто-бельй, позднеєе желто- 
ватьій и желтовато-оливковьшй. На 
ножке светльршй сетчатьш рисунок. 
Мякоть белая, на изломе не изме- 

няется. Бельй гриб произрастаєт 
с очень многими древесньтїюми по- 
родами - ХВОЙНЬмМИи ИЙ ЛисСтвенньі- 
ми, чаще с березой, дубом, сосной, 

елью. Бельй гриб используєтся в 
свежем виде и в различньх заго- 
товках, особенно ценится сушень(й. 
Бельшм назьваєтся потому, что при 
варке и в заготовках мякоть его не 
темнеет. В Овид. р-не произрастаєт 
в Дальницком лесу. - 
ГОСУДАРСТВЕННЬЮЙИЙ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЬТИ 
ФОНД, державний  природно- 
заповідний фонд - совокупность 
взятьх под государственную охрану 
обьектов окружающей средь, кото- 
рье имеют особую зкологическую, 
научную и культурную ценность в 
качестве природньжх зталонов, уни- 
кумов и реликтов, предмета для на- 
учньх исследований, просвещения, 
образования, туризма и рекреации. 
ГУМЕННИК, Гуменник, Апз8ег 
ГаБбаїПз. Дикий гусь, величиной 
примерно с домашнего, но более 
плотного телосложения; вес его ко- 
леблется от 2,75 до 4,5 кг. По обра- 
зу жизни зто более сухопутная пти- 
ца, чем серьїй гусь, больше време- 
ни проводит на земле, в связи с чем 
легко по ней ходит и прекрасно бе- 
гает. В период линьки нередко спа- 
сается от опасности бегством, при- 
чем так что не всякая собака его до- 
гонит прежде, чем он доберется до 
водоема. На воде держится легко и 

хорошо ньгряєт. Гуменник окрашен 
чуть темнее, чем серьгй гусь. Голо- 
ва и шея бурью с легким охристьм 
оттенком. Передняя часть спинь и 
кроющие крьмльев серовато-бурье, 
середина спиньв, поясница и махо- 
вье черно-бурьже. Горло светлое, 
зоб и грудь беловато-серьюе. Бока 
темнье со светльюми ободками пе- 
рьев, образующими светлье по- 
перечнье полосьв6. Брюхо и подхво- 
стье белье. Клюв черньгй с желтой, 
оранжевой или красноватой пере- 
вязью перед вершиной. По окраске 
оперения самец и самка неотличи- 
мьг; самка несколько меньше самца. 
Распространен гуменник довольно 
широко. Птица перелетная. Зиму- 
ет у побережий Западной Европьк, 
Средиземного и Черного морей. В 
Овид. р-не встречается осенью и то 
не очень часто. В местах пролета и 
зимовок являєтся предметом спор- 
ТИВНОЙ ОХОТЬ. 
ГУСТЕРА, Густирка, Віїсса 
буоекКпа - рьба очень близкая к 
лещам. Окраска тела серебристая, 
непарньєе плавники серье, грудньве 
и брюшнье - красноватьге, особен- 
но у основания. Свое названиєе по- 
лучила за то, что осенью и весной 

образуєет огромньюе густьвюе стай. 
Густера достигаєт 35 см длиньг и 
400 г веса (как исключение 1,2 кг). 
Обитаєт в Днестровском лимане. 
Растет медленно, первьгй раз нере- 
стится в возрасте 3-4 лет, при длине 
12-14 см. Нерестится в конце мая - 
в июне. В реках вьтметьваєт икру 
порциями, в лимане переходит к 
одноразовому нересту. Одноразо- 
вьй нерест наблюдаєтся при хоро- 
ших условиях откорма. В озерах и 
реках держится в заливах с хорошо 
развитой растительностью. Пита- 
ниє смешанное: личинки насеко- 
мьх, моллюски, растительность. 
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Глоточнье зубьщ у густерь доволь- 
но сильньв, и половозрелая особь 
может переходить на питание мол- 
люском дрейсеной, несмотря на его 
крепкие раковиньк. о 
ГУСЬ БЕКЛОЛОБЬБІЙ, Гуска 
білолоба, Апз5егк аїрітоп5 - птица 
средней величинь 2-3,2 кг. Боль- 
ше наземная чем водная, Окраска 
сверху  тускло-серая, снизу  не- 
сколько светлее. Отличаєтся от гу- 
менника черньми пятнами на брю- 
хе и бельм пятном на лбу. Населяет 
тундрьо Европь, Азий и Северной 
Америки, многие острова Северно- 
го Ледовитого океана. На зиму уле- 
таст к югу Черного и Каспийского 
морей. Часто останавливаєтся в 
осеннее и весеннее время на Дне- 
стровском лимане. Кормится на по- 
лях озимой пшениць. Как и гумен- 
ник, белолобь6й гусь имеет большое 
значение как охотничий вид. 
ГУСЬ СЕРБІЙ, Гуска сіра, 
Ап5ег апз5ег - крупная птица, с 
плотньм телосложениєм, относи- 
тельно длинной шеей, небольшой 

головой, толстьм клювом и уме- 

ренной длинь ногами, снабженнь(- 
ми плавательньми  перепонками. 
Вес от 2,5 до 4,4 кг, изредка до 6 

кг. Как птица, собирающая корм в 
значительной мере на суше, хоро- 
шо ходит и бьгтро бегаєт по земле. 
Превосходно плавает и ньгряєт, но 
спасаєтся ньтряниєм только в пе- 
риод линьки или будучи раненной. 
Вообще зто очень сильная, Ххотя 

до крайности осторожная птица; 
раненьшй и преследуемьтй гусак за- 
щищаєтся с удивительной силой 
и ловкостью и наносит крьрмльями 
такиє сильньюе ударью охотничьим 
собакам, что испьтавшиє их уже 
боятся бросаться к гусям. Полет 
сильньй и бкеістрьй, хотя взмахи 
крьльев редкие. Поднимаєтся вьі- 

соко только во время перелета, в 
другоє же время летает низко. По 
оперению серьг6й гусь похож на до- 
машних. Верх тела серовато-бурьій, 
переходящий на спине и пояснице 
в пепельно-серьг6й цвет. Надхвостье 
белое. На серовато-бурьх боках по- 
перечнь6е светльте полось, на груди 
и передней части брюха черньге пят- 
на. Клюв бледно-телесного или ро- 
зового цвета, ноги красньєе. Самка 
неотличима от самца, но несколько 
мельче. Гнездится серьїй гусь по 
всей Европе. На территории райо- 
на гнездится в Нижнеднестровском 
НИПП. Будучи прежде повсюду мно- 
гочисленньт, в настоящее время 
он во многих местах стал редким 
или исчез совершенно и в пределах 
обширной гнездовой области се- 
лится изолированньтюми колониями. 
Падение численности и полное ис- 
чезновение особенно заметно в за- 
падной половине ареала. Наиболее 
типичньми местами обитания се- 
рого гуся являются речньве поймьі, 
озера и лимань с густьми заросля- 
ми тростника и иной водной рас- 
тительности, травянистьвюв болота, 
мокрью луга. На места гнездовий 
гуси прилетают, уже разбившись 
на парь. К размножению приступа- 
ют только на третьем, а некоторь(е, 
может бьть, и на четвертом году 

жизни Сразу после прилета парьг 
занимают гнездовьюе места, но к 
постройке самого гнезда присту- 
пают тогда, когда снег уже почти 
полностью сойдет и большинство 
водоемов освободится ото льда. 
Для гнезд вьбирают сухие гривьїі, 
бугрь, кочки, кучи старого трост- 
ника, сплавиньт и т. п. Гнездо стро- 
ит одна самка, преимущественно 
из стеблей и листьев тростника и 
других водньюх растений, хотя ме- 
стами  используются  древесньге 
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ветки и сучья. Само гнездо пред- 
ставляєт собой цилиндрическую 
кучу из растительньжх материалов, 
более грубьжх и небрежно сложен- 
ньх снаружи, более мягких и тща- 
тельно свитьх изнутри. Лоток кру- 
глой формьв, тщательно вьістлан 
мягкими листьями и пухом, кото- 
рьт обкладьтваются и края гнезда. 
Размерьтг гнезда в разньжх условиях 
сильно варьируют, достигая 60-100 
см. в оснований, 40-100 и даже 120 

см. вьсоть; диаметр лотка от ІЗ 
до 30 см., глубина от 6 до 20 см. 
Полная кладка из 4-10, чаще 4-5 

бельх гладких с легким палевьгм, 

иногда зеленоватьтм оттенком яиц. 
Насиживаєт яйца одна самка, но 

самец постоянно держится вбли- 
зи гнезда, при опасности сильно 
волнуется и издаєт крики. Слетая 
ненадолго с гнезда на кормежку, 
самка прикрьюваєт яйца листья- 
ми и пухом. Насиживание длится 
27-28 дней. Примерно в месячном 
возрасте молодьюе достигают по- 
ловинь величиньт взросльх, а еще 
через месяц по размеру не уступа- 
ют им и вскоре поднимаются на 
крьюло. Примерно в то время, когда 
птенцьг оперятся, но летать еще не 
могут, взрослье семейньгве гуси на- 
чинают линять. Линька протекаєт у 
них целиком при вьгодке. Сначала 
линяют самцьв, несколько позднее 
и самки. Линька начинаєтся с вьі- 
падения маховьюх перьев, й птиць 
теряют способность к полету. В зто 
время они перемещаются в глухиєе, 
по возможности спокойньг6юе места, 

где ведут скрьть6й образ жизни. На 
юге ареала взросльве семейньг6е пти- 
цью начинают линять с июня, на се- 
вере - примерно с 20-х чисел июля, 
и к середине августа линька почти 
всюду заканчиваєтся. К зтому вре- 
мени заканчиваєтся рост маховьіх 

и у птенцов, которьюе поднимают- 
ся на крьмло вместе со взросльми 
птицами. Немного раньше, чем у 
семейньжх гусей, начинаєтся линь- 
ка у взросльїх Холостьтх и МОЛОДЬІХ 
неполовозрельх. В зто время они 
собираются в стай и перемещают- 
ся на кормньюе, хорошо защищен- 
ньюе водной и прибрежной расти- 
тельностью водоемьг6х. Нередко зти 
перемещения принимают характер 
хорошо вьтраженньюх перелетов на 
довольно большиє расстояния. В 
благоприятньх местах линяющиєе 
гуси концентрируются в значи- 
тельньжх  количествах. ВьєілиняВв, 

они остаются в районе линьки, от- 
куда позднее отправляются в путь 
к зимовкам. По окончаний линьки 
для них особенно характерньт еже- 
дневньює дперелеть| на кормежку. 
Отдельнье семьи, а чаще стаий вь(і- 

летают на кормовье места на зака- 
те солнца, ночью возвращаются на 
отмели, обширньюе плесьш водоемов 
или на открьштьвює недоступнь6е ча- 
сти побережий, где спят стоя или 
опустившись на песок. Перед рас- 
светом снова вьлетают на кормеж- 
ку, а поздно утром возвращаются 
обратно или на другой водоем, где 
держатся весь день до вечера. По 
характеру питания серью гуси ис- 
ключительно растительнояднь?е 
птиць6. Весной поедают побеги раз- 
личньх водньх растений, всходьт 
трав и озимьїюх посевов. В период 
размножения почти целиком пере- 
ключаются на питаниє водньми и 
околоводньми растениями. После 
подьема на крьмо все переключа- 
ются на наземньюе корма - семена 
диких и культурньтгх растений, ози- 
мьгте всходь и т. д. В связи с паде- 
нием  численности  промьюсловоє 
значение серого гуся в настоящеєе 
время невелико. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ЛАНДШАФТА, 
Деградація ландшафт,у - устой- 
чивое ухудшение свойств ландшаф- 
та в результате воздействия природ- 
ньх или антропогенньжх факторов. 
Характеризуется крайней степенью 
изменения структурь, что вьгража- 
ется в полной потере его способ- 
ности вьшолнять ресурсо- и сре- 
довоспроизводящиє функции. Д.л. 
возможна как в результате нерегу- 
лируемой  человеческой  деятель- 
ности, так и естественньх причин; 
может бьть следствиєм достижения 
климаксового состояния биоценоза 
или ландшафта в целом, следствием 
стихийньх природньюмх процессов: 
землетрясения, извержения вулка- 
нов, ураганов и т.д. Д.л. означаєт 
его переход на болеє низкий знер- 
гетический уровень. 
ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕІ, дегра- 
дація грунту - устойчивое ухуд- 
шениє свойств почвью как средь 
обитания биоть, а также снижениєе 

ее плодородия в результате воздей- 
ствия природньжх или антропоген- 
ньх факторов. Д.п. может бить раз- 
делена на физическую (ухудшение 
гидрофизических свойств почвьі, 
нарушениє почвенного профиля), 
химическую (ухудшениє химиче- 
ских свойств почвь, истощение 

запасов шпитательньїх  злементов, 
вторичноєе засолениєе, вторичное 
осолонцевание, загрязнениє  ксе- 
нобиотиками) и  биологическую 
(снижение видового разнообразия, 
нарушениє оптимального соотно- 

шения различньх видов почвенной 
мезофаунь и  микроорганизмов, 
загрязнениє почвьт патогенньми и 
др. не свойственньми ей микроор- 
ганизмами, ухудшение санитарно- 
зпидемиологических показателей и 
др.). Причиной Д.п. являются с.-х. 
деятельность, перевьшас и др. 
ДЕЛЬФИН ОББІКНОВЕН- 
НЬТІИ  (Белобочка), Дельфін 
звичайний, РеірПріпиз5 аеірпіз. 
Единственнь«шй представитель 
рода  обькновенньжх  дельфинов 
(Деїріріпи5). Величина его тела око- 
ло 160-260 см, но в Черном море не 
превьшаєт 210 см. Самцьг на 6-10 
см крупнее самок. В отличиєе от 
других зти дельфиньг очень строй- 
нье, с длинньюм клювом, резко от- 
граниченньюм от жировой подушки 
бороздками. На небе два глубоких 
продольньх желоба. Зубьг острьге, 
многочисленньвю, вверху и внизу 
по 40-55 пар (всего 160-220 штук), 
толщиной 2-3 мм. Окраска спиньг и 
всех плавников темная, почти чер- 
ная, брюхо белое. Распространен в 
Мировом океане столь же широко, 
как афалина, но придерживаєтся 
открьтого моря. Встречаєется в при- 
брежной зоне Черного моря в Овид. 
р-не. Питается пелагической, стай- 
ной, рьбой, а также головоногими 
моллюсками и редко ракообразнь- 
ми. В Черном море любимая пища 
- шпроти хамса, в меньшей мере 
пелагические игльв, пикша, барабу- 
ля, ставрида, кефаль, скумбрия. К 
человеку обьюкновенньй дельфин 

522 3 



относится миролюбиво, никогда не 
кусается, но плохо переносит не- 
волю. Пойманньй и помещенньой 
в бассейн вместе с сородичами, он 
начинаєт брать рьюбу уже со второ- 
го дня, однако уступаєет пищу более 
активньтм дельфинам других видов. 
Размножаєтся дельфин-белобочка 
преимущественно летом. Дельфи- 
нь живут до 30 лет. Ото знал еще 

Аристотель: в его время рьвбаки де- 
лали зарубки на хвостах дельфинов 
и вновь отлавливали некоторьх из 
них через зтот срок. Звуковье сиг- 
наль белобочек столь же многооб- 
разнь, как и афалин. Есть кряканье, 
вой, писк, кваканье, кошачий крик, 

но преобладают свистовьвюе сигна- 
ль. Занесен в ККУ. 
ДОПУСТИМАЯ РЕКРЕАД- 
ЦИОННАЯ НАГРУЗКА, До- 
пустиме рекреаційне наван- 
таження - число посещений 
населениєм в единицу времени на 
единицу площади, при котором со- 
храняется устойчивость природно- 
го комплекса, обеспечиваются при- 
родньй комфорт и рациональнье 
условия зксплуатации культурно- 
исторических памятников. 
ДРЕЙССЕНА РЕЧНАЯ, 
Дрейсена річкова,  ПОгеїіз5епа 
роїгутогрра. Иногда еб держат в 
аквариумах для очистки водь. Дрей- 
сена имеет зеленоватую или жел- 
товатую двухстворчатую раковину 
длиной до 4-5 см, с рисунком из по- 
перечньх или зигзагообразньх ко- 
ричневьх полос. Обитаєт во многих 
реках, водохранилищах, некоторьтх 
озерах Европьг, вплоть до Западного 
Казахстана, в Сухом и Днестровском 
лиманах. На глубине до 10 ми места- 
ми - образует огромньве скопления, 
обрастая камни, свай и различнье 
гидротехническиє  сооружения, а 
также водотоки, трубь, проводящие 

воду к турбинам, защитньєе решетки 
и т. д. Ото затрудняет водоснабжениє 
и требует больших затрат для очист- 
ки сооружений. Плотность моллю- 
сков в скоплениях достигаєет подчас 
10 000 зкземпляров на І м2 при био- 
массе 7 кг на ту же площадь. 
ДРОЗД ПЕВЧИИ, Дрізд співочий, 
Тигдиз5 рііїотеїо58 - птица средней 
величиньх: длина тела 215-250 мм, 

крьла около 120 мм, вес около 70 г. 
У самца и самки спинная сторона 
оливково-бурая, надхвостье серова- 
тое, на крьюльях беловато-охристьге 
вершинньве пятна. Брюшная сторона 
беловатая с желтовато-охристьм на- 
летом на груди и боках. По всей ниж- 
ней стороне тела разбросаньг окру- 
глье или продолговатьюе черновато- 
бурье пятна. Широко распространена 
в лесах Европьк, Кавказа и Закавказья. 
Зимуєт в Западной и Южной Европе, 
в Северной Африке, в восточньх рай- 
онах Малой Азиий и на западе Перед- 
ней Азий. В Овид. р-н. обьшен в Даль- 
ницком лесу, встречаєтся в густьсх ле- 
сополосах, на склонах Днестровского 
лимана и в Нижнеднестровском НПП. 
На местах гнездования певчиєе дроз- 
дь появляются в середине апреля и 
вскоре занимают подходящие для раз- 
множения участки леса. Поют почти 
все светлое время суток, но особенно 
знергично на утренних и вечерних зо- 
рях. Песня состоит из разнообразньтх 
НИЗКИХ СВИСТОВЬХ СЛОГОв, напоми- 
нающих при некотором воображений 
призьв: «Филипп! Филипт.. Иди чай 
пить, чай пить... с сахаром... Скккор- 
рей, а то остьшнет!..». Гнездо певчий 
дрозд устрайваєт на различньх дере- 
вьях и кустах, часто также на кучах 
валежника, на стволах и среди ветвей 
поваленньх деревьев, на пеньках, но 
всегда невдалеке от опушки, лесной 
поляньт или просто вблизи разрежен- 
ного древостоя, на вьгсоте от І до 10 
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м от земли. Само гнездо - громоздкая 
чашеобразная постройка, сооружен- 
ная из сухих листьев травянистьх 
растений, тонких древесньжх прути- 
ков, корешков, лишайников и обьіч- 
но большого количества мха. Внутри 
гнездо птицьши обмазьвают глиной с 
примесью древесной трухи. Работа- 
ют певчие дроздь довольно бьгстро: 
на постройку самого гнезда уходит 

обьчно 3 дня; на его штукатурку - 
І-2. День гнездо просьжхаєт, после 

чего самка откладьваєт в него первое 
яйцо. Почти повсеместно певчие дроз- 
дьгю делают две кладки в году: в конце 
апреля - начале мая, другая - в июне. 
Первая кладка состомт из 5-6, вторая 
- из 4-5 голубьх с мелкими черно- 
бурьми пятньшками яиц. Насижива- 
ет только самка в теченис 12-13 дней. 
Птенцов кормят оба родителя, при- 
летая к гнезду с пищей 150-200 раз в 
день. На 13-15-Й день жизни птенцьт 
покидают гнездо, хотя летать, а тем 
более самостоятельно кормиться в зто 
время не могут. В конце августа - на- 
чале сентября начинается пролет. Как 
и все дроздь, певчий собираєт пищу 
на земле или склевьгаєет ее с травя- 
ного покрова, реже склевьгваєт мало- 
подвижньх насекомьїх с деревьев и 
кустарников. Летом взрослье птиць 
питаются дождевьми червями, мно- 
гоножками, проволочниками, гусени- 
цами, личинками пилильщиков и мух, 
мелкими жуками; реже поедаются 
моллюски и пауки. В корме птенцов 
чаще, чем у взросльх, встречаются 
личинки насекомьх. С созреваниєм в 
лесу ягод дроздьт в значительной сте- 
пени переключаются на питание ими. 
ДРОЗД ЧЕРНЬІИ, Дрізд чорний, 
Тигдй5 тегша. Клюв у него жел- 
тьй, ноги темно-бурье. Самец весь 
черньй. Самка темно-бурая с бело- 
ватьим горлом и ржавчато-охристой с 
темньми пятнами грудью. Молодье 

птиць похожи на самку, но светлее и 
более пестрьве. Обитает чернь6йй дрозд 
в равнинньх и горньх лесах Европьі, 
в Северо-Западной Африке, в Азий 
от Малой и Средней Азиий до севера 
Индостана и южнь5х провинций Ки- 
тая. В большинстве названньх мест 
зто оседлая птица, но из северньх 
районов ареала некоторая часть пере- 
мещаєтся на зиму. В отличие от боль- 
шинства дроздов, черньй устраийваєт 
гнезда на земле или на невьісоких 
пнях деревьев. Ведет скрьтньй образ 
жизни, позтому редко попадаєтся на 
глаза. Зато его песню, очень похожую 

на песню певчего дрозда, но более 

медленную и печальную, нетрудно 
усльшиать в лесу. В странах Западной 
Европь черньй дрозд охотно селится 
последнее время и в городах - в пар- 
ках, на кладбищах и даже на улицах. В 
городах он ведет оседльй образ жиз- 
ни и иногда гнездится зимой. В Овид. 
р-не встречается на пролете весной и 
осенью. 
ДРОФА, Дрохва, Обі8 сагда - одна 
из самьх крупньх птиц отряда: в за- 
висимости от пола и сезона вес ее ко- 
леблется от 4 до ІІ и даже 16 кг. От 
других птиц дрофу нетрудно отличить 
по размеру, мощньм неоперенньм но- 
гам, пестрому оперению, в котором со- 
четаются рьжие и белье цвета, а так- 
же по отходящим от подбородка усам 
- пучкам удлиненньїх нитевиднькх пе- 
рьев. Дрофа молчаливая и осторожная 
птица, особенно в стаях. Благодаря 
хорошо развитому зрению пасущиеся 
в степи птиць издали замечают при- 
ближение опасности и улетают. Взле- 
таєт дрофа с разбегу, тяжело поднимая 
и опуская громадньєе крьлья, но, под- 
нявшись, летит сравнительно легко и 
бьстро, делая равномернье и глубо- 
кие взмахи. Одиночнье птиць, осо- 

бенно в жаркую пору, иногда искусно 
затаиваются, чему способствуєт хо- 
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рошо вьраженная покровительствен- 
ная окраска. Распространена дрофа в 
равнинньх и горньх степях Северо- 
западной Африки, Европь и Азиий от 
Пиренейского полуострова до Монго- 
лий и Приморья. Населяєет открьтьве 
пространства польвпнньх и злаковьтх 
степей, озимье поля, залежи, сенокос- 
нье участки. Сильное и повсеместноєе 
сокращениє численности дрофні вьБі- 
звано, с одной стороньв, распашкой 
и освоєениєм целинньжх и залежньх 
земель, и тем самьшм исчезновениєм 
коренньжх мест обитания зтого вида. 
С другой - интенсивной охотой, в не- 
законное время и запрещенньюми спо- 
собами. Среди них особо следуєт от- 
метить массовое истреблениєе птиц во 
время их бедственного положения: У 
дроф отсутствуєет копчиковая железа, 
и перья не смазьтваются жиром, как у 
других птиц; поздней осенью, во вре- 
мя продолжительньх дождей, перья 
намокают и, если сразу ударит мороз, 
смерзаются. Дрофиь становятся совер- 
шенно беспомощньми, чем и пользу- 
ются браконьерь, убивая их просто 
палками. Большой урон поголовью 
зтих ценньїх птиц наносит охота наго- 
ном с автомашинь. К сожалению, бра- 
коньерство не изжито и до настоящего 
времени, и оно распространено как 
в местах гнездования дроф, так и на 
зимовках. Зта ценнейшая птица нуж- 
даєтся в особой длительной охране. В 
Овид. р-не бьшла встречена в последний 
раз в 2009 году в зоне северной части 
Сухого лимана. Занесена в ККУ. 
ДЬШБКА СТЕПНАЯ, Дибка сте- 
пова, Зара рефйо - один из самьх 
крупньїжх наших кузнечиков, длина 6-3 
см. Почти или совсем бескрьільй, с уд- 
линенньм, стройньм телом зеленого 
или желтоватого цвета, с двумя свет- 
льми полосами, проходящими по ниж- 
нему краю переднеспинки и по бокам 
всех брюшньх сегментов. Типичньй 

представитель степной фаунь. В Укра- 
ине встречаєтся в степной зоне. По 
своим повадкам скорее напоминаєт бо- 
гомола, чем кузнечика. Часами может 
неподвижно, сидеть в траве или на ку- 
сте в ожиданий свомх жертв, которьтх 
ловит передними ногами. ЗТо доволь- 
но крупнью насекомьве - саранчовьіе, 
сверчки, жуки, клопьв. Любопьтна еще 
одна биологическая особенность зтого 
насекомого: самцьєю чрезвьтчайно ред- 
ки, позтому размножение происходит, 
надо думать партеногенетическим пу- 
тем. Занесена в ККУ. | 
ДЯТЕЛ ЗЕЛЕНЬІЙ, Дятел зе- 
лений, Ріси58 уігаїз очень красивая 
птица. Спинная сторона и крьюшлья у 
неє желтовато-оливковьєе, надхвостье 
блестяще-желтое, маховьге перья бу- 
рье, хвост буровато-черньшй с серо- 
ватьми поперечньми полосами. Верх 
головь, затьлок и полоса, идущая от 
нижней челюсти к шее, карминно- 
краснье, лоб, пространство вокруг 
глаз и щеки чернье. Уши, горло и зоб 
беловатье, остальная брюшная сто- 
рона тела бледно-зеленая с темньми 
пестринами. По форме тела зтот дя- 
тел напоминаєт большого пестрого, 
но крупнее его: длина зеленого дятла 
35-37 см, вес до 250 г. Обитаєт в ли- 
ственньх и осветленньх смешанньх 
лесах Европьг6. Охотнее всего держит- 
ся там, где открьтьюе пространства 
чередуются с лесами и где много раз- 
новозрастньжх деревьев. Ото весьма 
осторожнь6е птиць - отдельнье парьі 
селятся далеко друг от друга, а поз- 
тому встретить их нелегко. Однако в 
гнездовой период птиць вьідают свое 
присутствие громкими криками: самка 
и самец кричат по очереди весь день. 
Дупла птиць вьідалбливают прейму- 
щественно в загнивающих деревьях: 
старьх осинах, осокорях, ивах. Клад- 
ка, происходящая на большей части 
ареала в має (что для дятлов довоЛль- 
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но поздно), состоит из 5-9 блестящих 
бельх яиц. В их насиживании, как и 
вьккармливаний птенцов и в вьБідал- 
бливаний дупла принимают участиє 
и самец и самка. Питается зеленьсй 
дятел различньми насекомьмми, кото- 
рьжх собираєт на стволах деревьев. Йз- 
любленной пищей являются муравьи, 
поедаємьюе в громадньх количествах. 
Для их ловли дятел охотно спускаєтся 

на землю и в поисках куколок мура- 
вьев - «муравьиньїжх яйц» прорьваєт 
глубокие ходьт внутри муравейников. 
В Овид. р-не. обитаєт в Дальницком 
лесу, в Нижнеднестровском НПП и в 
крупньх массивах лесопосадок. | 
ДЯТЕЛ ПЕСТРЬТЮЙ БОЛЬШОЙ, 
Дятел звичайний, Репагосорозб 
птіа|ог действительно пестрая птица. 
Преобладающая окраска ее - сочета- 
ние черньжх и бельшх тонов. Верх го- 
ловь и шеий, спинная сторона и под- 
хвостье иссиня-чернье, плечи, щеки, 
бока шей бельве, брюхо грязно-белое, 
подхвостье светло-красное. Маховьге 
перья чернье с бельтми пятнами, об- 
разующими на черном фоне сложен- 
ного крьюла белью поперечнью поло- 
сь. Хвост черньїй, за исключениєм 
двух крайних рулевьїх перьев, белого 
цвета. Глаза буровато-красньюе, клюв 
свинцово-черньй, ноги темно-бурье. 
Самец отличаєтся от самки красньм 
пятном на темени. Молодье птиць 
сходнью по окраске с взросльїюми, но 
на лбу у них красное пятно. Хвост у 
большого пестрого дятла средней дли- 
нь, заостренньй и очень жесткий, так 
как служит опорой при лазаниий птиць 
по стволу дерева. Насколько важна зта 
роль хвоста, можно судить хотя бьт 
по тому, что от линьки до следующей 
линьки его перья, стираясь, укорачива- 
ются на 10 мм и более! Большой пе- 
стрьй дятел Обитаєт в лесах Северной 
Африки, в Европе и на прилежащих 
островах, на Кавказе, в Малой Азий. 

Весной (в феврале, марте, апреле) 
дятль становятся очень ПОДВИЖНЬЮМИ 
и крикливьми. Самцьшю часто издают 
«трель». Сидя на стволе, самец бьістро 
ударяєт по нему клювом - получаєтся 
«барабанная дробь». Она и заменяєт 
дятлу песню. На нее прилетаєт самка, 
и происходит образование парь6. Сфор- 
мировавшаяся пара рьяно защищаєт 
свой гнездовой участок - изгоняет с 
него всех других дятлов. Для устрой- 
ства гнезда вьт(бирается дерево с мягкой 
или загнивающей древесиной. Намй- 
более часто используется осина, реже 
ольха, еще реже береза, дуб и другие 
породьшю с твердой древесиной. Обьіч- 
но на стволе, на вьсоте 2-3 м от земли 

- часто под шляпкой гриба-трутовика, 
дятльт -- и самец и самка - вьдалблива- 
ют дупло. На засохшей прошлогодней 
траве, а если весна поздняя, на снегу 
около ствола дерева можно заметить 
свежую светлую щепу, по которой без 
труда можно найти только что вьідол- 
бленное дупло. Глубина его 28-35 см, 
входное отверстие -- диаметром 5-5,6 
см. Кладка состоит обьшчно из 5-7 бле- 
стящих бельх яйц. Насиживают яйца 

и самец и самка поочередно в течениє 
12-13 дней. Птенцьг вьлупляются сле- 
пьте и совершенно беспомощнькє, но с 
хорошо развитой пяточной мозолью. 
Первье дни жизни они сидят тихо, 

подрастая громко кричат, требуя еду. 
По зтому крику, сльшному за 80-100 
м, можно легко обнаружить их гнездо. 
В вьтккармливаниий птенцов принимают 
участие обе взросльве птиць6. Птенць 
очень прожорливь!, и родители приле- 
тают к гнезду с кормом через каждьве 
2-4 минуть. Собрать такое количество 
насекомьтх, необходимое для вькарм- 
ливания птенцов, можно только со 
значительной площади леса, позтому 
охотничий участок парь дятлов за- 
нимаєет около 15 га. В гнезде птенць 
проводят три недели. Первье 25-30 
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дней после вьгшлета из гнезда весь вьг- 
водок держится вместе, и старьюе пти- 
ць подкармливают молодьх. Потом 
молодь6е переходят к самостоятельной 
жизни и начинают широко кочевать. 
Летают дятль хорошо и бьюстро. Од- 
нако предпочитают лазать по стволу 
дерева. Даже тогда, когда птице грозит 
опасность, она не спешит улетать. За- 
метив, например, приближениє чело- 
века, дятел как бью непреднамеренно, 
ничем не вьтщавая того, что заметил 
опасность, переползаєт, продолжая 
что-то искать в неровностях корьк, на 
противоположную сторону ствола и, 
поднимаясь по стволу вверх, лишь 
изредка вьюглядьюваєт из-за него, как 
бьш невзначай наблюдая за человеком. 
Если попьтаться обойти дерево, пти- 
ца опять переместится так, что между 
ней и человеком окажется ствол. Если 
человек попьтаєется приблизиться к 
птице, она перелетит на соседнее де- 
рево, вьтражая своє неудовольствиє 
громким резким криком. Большую 
часть времени дятел проводит в поис- 
ках пищи. Летом и в начале осени его 
чаще всего можно видеть на стволе де- 
рева. Взбираясь вверх, он вниматель- 
но осматривает каждую щель, каждую 
неровность корьг6. Если заметит что-то 
на толстьх ветвях, осматривает и их. 
Осмотрев таким образом ствол и круп- 
нье боковье сучья до вьісотьт 12-16 м, 
а иногда и вьше, дятел перелетаєт на 
другоє дерево. Если, осматривая де- 
рево, дятел обнаружит живущих под 
корой насекомьїх, он пускаєт в Ход 
клюв: мерное и громкое «тук-тук-тук» 
далеко разносится по лесу. Сильнь(- 
ми ударами дятел разбивает кору или 
продельваєт в ней воронку, обнажая 
ходьи насекомьшх-подкорников, а лип- 
ким длинньтм язЗьЬком, которьюшй легко 
проникаєет в зти ходьгв, птица извлекаєт 
из-под корьт личинок и взросльх насе- 
комьх. Много поедаєт муравьев: в же- 

лудках некоторьжх убитьх птиц нахо- 
дили по 300-500 штук. А еще больше 
различньх жуков, короедов и усачей, 
а также долгоносиков, листоедов и др. 
Большой пестрьй дятел - полезная 
птица. Вьіщдалбливая дупла, которье 
самими дятлами повторно обьвічно не 
используются, они тем самьім созда- 
ют жилой фонд для многих других 
очень полезньжх дуплогнездников (на- 
пример, синиц и мухоловок). Долбит 
дятел только зараженнье вредителя- 
ми деревья, а позтому следь зтой его 
деятельности являются сигналами: 
дерево поражено, и его надо срубить. 
В Овид. р-не зтот вид дятлов является 
обьічньтм и обитает повсеместно. |, 
ДЯТЕЛ ПЕСТРЬЮШМИ МАЛЬ(И, 
Дятел малий, Ррепагосорозб тіпог 
один из самьжх маленьких дятлов: не- 
много больше воробья. По окраске 
похож на большого пестрого дятла. 
Да и повадками свойми напоминаєт 
своего большого сородича, но чаще 
встречаєтся на боковьгїх сучьях и тон- 
ких ветвях деревьев, чем на стволах. 
Он более подвижен и при поисках 
корма не задерживаєтся на одном 
и том же дереве больше минуть. В 
зимнеє время часто долбит тонкие 
вершиньшю молодьх елочек или ВБІ- 
ковьтриваєт что-то в тонких ветвях. 
Раздалбливать шишки своим слабьтм 
клювом он не может. Пища его состо- 
ит исключительно из различньх жу- 
ков подкорников - усачей, короедов 
и муравьев-древоточцев. В гнездовоє 
время он держится очень скрьіІтно, 
зато в другое время довольно криклив. 
Его небольшие, аккуратно сделаннье 
невьсоко над землей в усьхающих 
и загнивающих стволах осинь или 
ольхи дупла охотно занимают мелкиєе 
насекомоядньг6е птенць - дуплогнезд- 
ники. Обитаєт мальй пестрьй дятел 
в лиственньх и смешанньх лесах. В 
Овид. р-не является редкой птицей. 
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ЕВДОШКА  КВРОПЕИСКАЯ, 
Явдошка європейська,  Ютрга 
Кгатегі - рьба коричневатой или 
красно-коричневатой  окраски по 
бокам вверху. Снизу бока светло- 
коричневье и оранжевьюе, с много- 
численньми  темньми  пятньшка- 
ми и хорошо заметной желтой или 
напоминающей цвет меди боковой 
полоской. Спинной плавник корич- 
неватьшй, с темньрюми пятньшками. 
Распространена в стоячих водоемах 
системь  Дуная на территории Вен- 
гриий, Югославиий, Австрии, Прута и 
в низовьях Днестра. Обьхеічная ее дли- 
на до 5-9 см, редко до 11,5 см. Север- 
ной границей ее обитания являются 
болотистье низинь Чехии. В настоя- 
щеєе время ареал евдошки резко со- 
кращаєтся в результате зарегулиро- 
вания стока рек и осушения болот. 
Занесена в ККУ. Щ 
ЕЖ ОББІКНОВЕННЬ(Й, 
Їжак європейський, Кгіпасеш5 
ецгораєця общеизвестньюшй по внеш- 
ности зверек. Длина его тела около 
20-30 см, хвоста - около 3 см. Сред- 
няя масса около 700-800 г. Уши отно- 
сительно небольшиєе (обьічно меньше 
3,5 см). Игльши короткиєе (не более 3 
см). Голова и брюхо покрьтьг грубо- 
ватьми и обьшчно темноокрашенньми 
волосами. Ареал ежа состоит из двух 
частей. Западная часть его занимаєт 
Европу, ее лесолуговую и степную 
зонь,. Летом Єж не строит каких-либо 
убежищ. На время отдьха укрьваєтся 
в любьх укромньх местах: в чаще ко- 
лючих кустов, в прикорневом полуду- 
пле, в пустоте поваленного ствола, в 
неглубокой норе, вьтгрьтой самим или 

другим животньм. Свернувшись в не- 
плотньй клубок, спит на скудной ли- 
стовой подстилке, на древесной трухе 
или просто на голой земле. В услови- 
ях умеренного и холодного климата 
ежик на зиму впадаєт в продолжи- 
тельную глубокую спячку. Перед за- 
леганием накопляет жировье запась(; 
каких-либо кормов на зиму не запаса- 
ет. Пробуждаєется рано весной, когда 
в лесах еще не полностью сошел снег. 
За время спячки сильно худеєт, в та- 
ком состояний ненасьтен. Темного 
времени суток для поисков пищи не 
хватаєт. Позтому весной ежи бьтвают 
активньми и днем, потом начинаєется 
брачная пора (г о н). Период беремен- 
ности ежих - 49 дней. В году бьіва- 
ет один приплод, обьічно из 5 (от 3. 
до 6, реже до 7 и даже 8) детеньшюей. 
Ежата родятся слепьюми, ГОЛЬМмиИ, С 
ярко-розовой кожей, но уже через не- 
сколько часов после рождения у них 
появляются белье и темнье (сначала 
мягкие) игль! Глаза открьваются на 
16-й день. Даже слепой ежонок мо- 
жет свертьваться клубком! Молоком 
матери ежата питаются около меся- 
ца. Ведущеє место в рационе ежей 
занимают личинки комаров долгоно- 
жек, жуков жужелицьі и навозников, 
майские хрущи, волосатьюе жужели- 
ць, вредящиє проросткам хвойньтх 
и злаков, гусеницьши монашенки и не- 
парного шелкопряда), ежи лакомят- 
ся и яйцами или птенцами любьх 
мелких птиц, гнездящихся на земле. 
В парках Асканиий-Нова, например 
они полностью уничтожали фазаньи 
яйца. В связи с детальньм изучением 
иксодовьжх клещей (длительньх хра- 
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нителей и переносчиков возбудите- 
лей болезней, опасньжх для человека 
и домашних животньх, - клещевого 
знцефалита, туляремий, бабезиеллеза 
крупного рогатого скота, пироплазмо- 
за лошадей) обнаружилось, что ежи 
собирают на себя клещей, в том числе 
знцефалитньх, больше, чем любкее 
другие зверьки. Иглистьм панцирем 
еж, как щеткой, счесьваєт голодньжх 
клещей, забравшихся на лесньге тра- 
вь, а потом от них впившихся между 
иглами, не может избавиться. За ве- 
сенний сезон каждьй еж кормит на 
себе десятки тьсяч ИКСОДОВЬІХ кКЛе- 
щей. На зту особенность обратили 
внимание специалисть-паразитологи 
и стали использовать ежей для коли- 
чественного учета клещей в природ- 
ньх очагах знцефалита и туляремий. 
В литературу вошла даже особая еди- 
ница учета - «еже-час», означающая 
количество клещей, собранньїтх ежом 
на себя за 1 час пробега по очаговому 
участку леса. В Овид. р-не, еж рас- 
пространен повсеместно, посещаєт 
даже усадьбь жителей. 
ЕРШ, Йорж,  СутпосерПаїц5 
сегпиа в Днестровском лимане обьеіч- 
ная рьюба. Цвет ее зависит от места 
обитания: ерш светлее в реках и озе- 
рах с песчаньм дном, чем с илистьтм. 
Обьшчнье его размерьш 10-15 см, вес 
20-25 г, иногда достигаєт длинь 25- 
30 см и веса 200 г. Более крупньге зк- 
земплярьв, как редкость, встречаются 
в сибирских реках, уральских озерах. 
Икра около І мм в диаметре, с боль- 
шой жировой каплей. Самка откладьїі- 
вает икру несколько раз. Особи длиной 
8-10 см вьіметьвают 4-6 ть6с. икринок, 
а 15-13 см - до 100 тьс. Питается ерш 
очень интенсивно. Единовременно он 
потребляєт на І кг веса 14,4 г личинок 
хирономид, в 6 раз больше леща. Со- 
зреваєт ерш рано, в два года он уже не- 
рестится. Зто и вьісокая плодовитость, 
а также прожорливость обеспечивают 
бьшстрьй рост его численности в во- 

доеме, что пагубно влияет на условия 
откорма ценньх промьісловьх рьІО. 
Кроме того, ерш - очень активньткй 
потребитель икрь других видов рькб. 
Сразу после вьлупления ерш питаєт- 
ся зоопланктоном, но вскоре перехо- 
дит на питание бентосом. Активность 
ерша повьшаєтся ночью, когда он 
вьходит на более мелкие места и ин- 
тенсивно откармливаєтся. Наблюдать 
ерша в естественньгх условиях трудно. 
Наблюдали ершей в аквариуме зимой. 
В большой аквариум вьшустили около 
десятка ершей. Они попрятались по 
углам, два или три спрятались в убе- 
жище, которое бьшло устроено в одном 
из углов. Скоро между ними началась 
борьба за обладаниє убежищем. Они 
вьшоняли друг друга, ударяя противни- 
ка рьшлом, дергая за плавники, срьгвая 
чешую. К ним присоєединялись другие 
ерши, иногда все десять рьгб оказьгва- 
лись в убежище. Через несколько дней 
борьбьш один из ершей прочно завла- 
дел убежищем и не подпускал близко 
никого из своих сородичей, которье 
жались по углам аквариума. Вскоре 
все они погибли. Оставшийся в аква- 
риуме ерш почти не покидал убежища, 
вьіскакивая лишь на мгновениє, чтобьі 
схватить корм. Живший некоторое вре- 
мя в аквариуме окунь забирался время 
от времени к нему в убежище, и они 
мирно, бок о бок, проводили целье 
сутки. Других рьюо в аквариуме - вер- 
ховку, гольянов, густеру - ерш не заме- 
чал. С наступлениєм веснь ерш ожи- 
вился, начал проявлять агрессивнье 
наклонности по отношению к другим 
рьбам. Как только давался корм, ерш 
с растопьтренньми плавниками вьска- 
кивал из убежища, отгонял всех рьвб и 
никого не подпускал к корму, пока не 
наєдался сам. Возможно, в водоеме 
ерш также прогоняет других рьй со 
своих кормовьх участков. Из рьболо- 
вецкой практики известно, что в ме- 
стах, богатьтх ершом, никакой другой 
рьюь, кроме окуня, не встречаєтся. 
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ЖАБА ЗЕЛЕНАЯ, Жаба зеле- 
на, Виїо уігідїіз окрашена сверху в 
светло-серо-оливковьге тона с круп- 
ньми темно-зеленьми пятнами, ото- 
роченньми узкой черной каймой. 
Кожа бугорчатая, по бокам Гголовь 
два крупньжх скопления ядовитьх 
желез - паротидьг. Распространена в 
Европе, Северной Африке. Обьгчна в 
Овид. р-не. У Балтийского моря до- 
ходит на севере до 59"? с. ш., анавос- 
токе ареала до 50? с. ш. Широко рас- 
пространена в полупустьнях, степях 
и широколиственньх лесах, идет до 
северной границь смешанньтх лесов. 
Дальше других земноводньх прони- 
кает в пустьшни, вьшсоко поднимаєтся 
и в горь,. Несмотря на широкое рас- 
пространение, зеленая жаба облада- 
ет качествами, характеризующими 
ее как южное животноє. Так, ее мьі- 

шечная ткань отличается значитель- 
ной теплоустойчивостью, и лучше 
всего зтот вид в опьтньх условиях 
чувствует себя при 337. Зеленая жаба 
ведет наземньй образ жизни, прово- 
дя в водоемах лишь незначительноге 
время в период икрометания. Зани- 
маєт наиболеє сухиєе места обита- 
ния, недоступнье другим земновод- 
ньм. Специальньми наблюдениями 
установлено, что 919705 зеленьжх жаб 
встречался в местах, где влажность 
припочвенного слоя воздуха равна 
51-909о. При более вьюмокой влаж- 
ности - от 91 до 10090 - встречено 
лишь 990 зтих животньх. Приспо- 
собленность к существованию в су- 
хих местах обитания развиваєтся у 

земноводньжх в двух направлениях: 
они обладают меньшей проницаєе- 
мостью кожи для водь и способнь 
терять большоє количество влаги 
без вреда для организма. Проницаєе- 
мость кожи для водьг у зеленой жабьт 
в 2 раза меньше, чем у остромордой 
лягушки, и в 3 раза меньше, чем у 
травяной. Зеленьюе жабьш переносят 
потерю водь, равную 5090 веса их 
тела, тогда как травяньюе лягушки 
погибают, потеряв воду в количе- 
стве 1590 от веса тела. Зеленая жаба 
ведет ночной или сумеречньй об- 
раз жизни, вьібирая для зтого самое 
влажное время суток. Вьшедшиєе на 
охоту животньве часто «купаются» в 
водоемах или в росе, пополняя за- 
пасью водьі в теле. Летом зеленье 
жабь начинают кормиться около 8 
часов вечера. К 11-12 часам ночи их 
желудки бьювают максимально на- 
полненьв6. Осенью жабьгт вьходят на 
охоту уже в 5 часов вечера. Иногда 
они активньшю и днем. Все корма зе- 
леная жаба добьваєт на суше. Лишь 
0,196 от общего числа пищевьгх обь- 
ектов приходится на долю воднь5х 
организмов. В 4090 из числа всех 
сьеденньтх  животньюх  составляют 
жуки, 2295 - прямокрьютльюе, 1190 - 
клопьг и 119о - муравьи. Летающих 
насекомьжх зеленая жаба добьваєт 
очень редко. Зто связано с тем, что 
охотящиеся жабьт передвигаются не- 
большими прьжками; создаєтся впе- 
чатление, что животное идет «шаж- 
ками». ИЙз-за относительно коротких 
задних ног с менее развитой муску- 
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латурой жаба не в состоянимй делать 
сильньх прьожков, устремляясь за 
добьчей. У нее малоподвижньтй 
язьк, не позволяющих компенсиро- 
вать малую подвижность животно- 
го. Единственноє средство защить!т 
зтого небьюстро передвигающегося 
животного ядовитьг6е - железь. Кожа 
спинной стороньт тела жаб несет две 
крупньюе околоушньте железьг - па- 
ротидьг и множество мелких. Ядови- 
тье железьт жаб лишень аппаратов, 
позволяющих наносить ранения и 
вводить свой вьіделения в кровь, 
последователя. Зато когда хищник, 

хватаєт ее, из всех мальїжх ядовитьх 
желез рефлекторно вьщеляются ве- 
щества с резким специфическим за- 
пахом, чрезвьтчайно горьким вкусом, 
жгучим и рвотньм действием. Напа- 
дающий вьшнужден бросать жертву. 
До тех пор пока жаба не схвачена, 
вьщеления из желез не происходит. 
Протоки околоушньтх желез вьіделя- 
ют секрет только при надавливаний. 
Вьделения зти, попав в организм 
хищника, отравляют его. Их защит- 
ное значение особенно велико в пе- 
риод спячки, когда все рефлектор- 
нье реакции резко понижаются, и 
деятельность мальх ядовитькх желез 
сводится до минимума. Для челове- 
ка ядовитье вьіделения наших жаб 
не опаснь. Когда среднесуточная 
температура воздуха снижаєтся до 
7-8? жабьг уходят на зимовку. Зиму- 
ют там же, где скрьіваются днем: в 
норах грьзунов, ямах, под камнями, 
в щелях стен, зарьіваются в рькхлую 
землю на глубину 10-12 см. Средняя 
продолжительность зимовки - при- 
мерно 185 дней. Проснувшись, при- 
ступают в размножению. В зто время 
половозрельв особи скапливаются в 
водоемах. Отметав икру, жабь поки- 
дают водоем. Откладка икрьг проис- 
ходит неодновременно, и растягива- 

ется до июля, а иногда и до августа. 
Кладка в виде шнура, в котором яйца 
расположеньт двумя рядами. Общая 
длина шнура может доходить до 7 
м, а количество яйц в одной клад- 

ке достигаєт 12 300 штук. Шнурьі 
оплетают подводньюе предметь или 
лежат на дне. При средней темпе- 
ратуре водьг 23" головастики вілу- 
пляются на 5-6-й день, достигая 6-7 

мм. Сначала они прикрепляются к 
студенистой массе шнуров, а затем к 
подводной растительности и другим 
предметам. Через 3-4 дня у них про- 
рьтваєется рот и они начинают интен- 
сивно питаться. Несмотря на то, что 
головастики жаб, ведущиєе придон- 
ньгй образ жизни, обитают в услови- 
ях недостатка кислорода, наружньге 
жабрь у них коротки и не ветвятся. 
Видимо, зто связано с их роющим 
образом жизни. Однако сеть крове- 
носньх сосудов в хвостовом плав- 
нике у них значительно гуще, чем у 
головастиков других видов. Ото осо- 
бенно важно, так как легочноє дь- 
хание у них включаєется поздно. Для 
них также характерна меньшая, чем 
у других видов, потребность в кис- 
лороде. Головастики зеленой жабьі 
могут жить в температурньгх преде- 
лах от 1? до 45, поедая диатомовье и 

зеленьтюте водоросли, гниющие остат- 
ки растений и животньх, но пред- 
почитаниє отдают животной пище. 
Ведут дневной образ жизни. В есте- 
ственньх условиях развитие длится 
45-55 дней при средней температуре 
водьш 21,57, а при температуре 24,8" 
- 55-60 дней. Размерь метаморфизи- 
ровавших сеголеток достигают 14-16 
мм. После наступления половозре- 
лости рост в оптимальньх условиях 
продолжаєтся еще долго. Чем даль- 
ше от оптимума, тем резче заторма- 
живаєтся рост, и в итоге образуются 
популяции из более мелких особей. 
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ЖАБА СЕРАЯ, Жаба сіра, Виїо 
Биїо - самая крупная из наших 
жаб (до 200 мм). Сверху она буро- 
го цвета, снизу - грязно-белого или 
желтоватого. Распространена в Се- 
веро - Западной Африке, в Европе, 
на Кавказе, в Сибири и на Дальнем 
Востоке - в Корее, Японий и Ки- 
тає. Населяет все вариантьг леса и 
степную полосу, по южной грани- 
це которой примерно проходит и 
южная граница распространения 
зтого вида. В горь  поднимаєтся до 
3000 м над уровнем моря. Она го- 
раздо менее заметна, чем зеленая 
жаба, вьдающая свое присутствиє 
звонкой брачной трелью самца. По 
образу жизни обьюкновенная жаба 
сходна с зеленой, но представля- 
ет собой вид, распространенньгй 
дальше на север. В связи с зтим 
при повьшений температурь ее 
мьшіць раньше теряют возбуди- 
мость, чем мускулатура зеленой 
жабью. Она позднеє зеленой жабь 
залегаєт в спячку и меньший срок 
бьваєт неактивна. Серая жаба ме- 
нее плодовита, чем зеленая. Она 

откладьваєт 1200-6840 икринок. 
Процесс икрометания не растянут, 
и она задерживаєтся в водоеме все- 
го 6-3 дней. Развитие головастиков 
обькновенной жабь продолжаєтся 
несколько медленнее, чем зеленой 
(на 4-У дней). Медленнее они и ра- 
стут: перед метаморфозом дости- 
гают 40906 от размеров взрослькх. 
Половозрелость наступаєт на 3-4-м 
году жизни. Продолжительность 
жизни в неволе достигаєт 36 лет. 
ЖАВОРОНОК ХОХЛАТЬ(ІЙ, 
Посмітюха, Саїегіда сгі5єата 
отличаєтся от других жаворонков 
довольно большим хохолком на 
голове. Кроме того, он крупнее их 
(длина 130-190 мм, масса около 45 
г). Окраска оперения у хохлатого 

жаворонка серовато-бурая с охри- 
стьтм оттенком и темньми пестри- 
нами на спинной стороне; брюш- 
ная сторона тела охристо-белая, с 
черно-бурьми пестринками на зобе 
и верхней части груди. Распростра- 
нен хохлатьтш жаворонок в странах 
Западной и Центральной Европьк, 
а также в Северной Африке (где 
проникаєт на юг почти до зква- 
тора). На территориий своего об- 
ширного ареала образует около 40 
географических форм (подвидов), 
отличающихся друг от друга по 
размерам и деталям окраски. Под- 
видьр, обитающие на севере ареала, 
ведут перелетнь6й образ жизни, но 
те, которьюе населяют южнье части 
ареала, особенно многочисленнье 
в Африке, оседлью и частично ко- 
чующие птицьєм В Овид. р-не хох- 
латьи жаворонок обьюшчная птица в 
любое время года. о 
ЖАВОРОНОК ПОЛЕВОЙ, 
Жайворонок польовий, Аіацда 
агуеп5і5 некрупная, величиной с 
домового воробья птица: длина ее 
тела около 130 мм, масса около 40 

г. Туловище плотноєе, голова круп- 
ная со сравнительно небольшим 
конусообразньтм клювом. Птичка 
вьшглядит несколько тяжеловатой, 

однако бьюстро и ловко бегаєт по 
земле. Задний палец ноги вооружен 
очень длинньїюм, похожим на шпору 
когтем. Оперение спинной стороньт 
тела землисто-бурое с желтовато- 
серовато-бельтми  черточками и 
черно-бурьшми пятньшками. Голо- 
ва, горло, верхняя часть груди и 
бока тела ржаво-буроватье с тем- 
ньми полосками; остальная часть 
груди и брюхо желтовато-серовато- 
белье. На крьльях по две светльюве 
слабовьтраженньте поперечнь-е 
полось. Хвост буровато-чернь(тй, 
с неглубокой вьтрезкой на конце, 
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крайние рулевьюе белье. Распро- 
странень  полевье жаворонки по 
всей Палеарктике (кроме тундрьк, 
Анадьгрского края и некоторьх пу- 
стьнньх областей крайнего юга, 
Средней и Центральной Азим), а 
также на севере Африки. В чис- 
ле некоторьх других европейских 
птиц полевой жаворонок бьл заве- 
зен людьми в Северную Америку и 
Новую Зеландию. ИЗз северньгх рай- 
онов своего обитания жаворонки 
на зиму отлетают, в южньх ведут 
оседльш образ жизни. Зимуют зти 
птицьт в странах Западной Европь(, 
на юге Азии и на севере Африки. В 
Овид.р-не обьічньїй вид птиц. 
ЖЕРЕХ, Жерех, Азрішц5 азріш5 
- рьба Средней Европьг (бассейн 
Северного и Балтийского морей), 
бассейнов Черного, Каспийского и 
Аральского морей. В Южном Ка- 
спий и Аральском море представ- 
лена особьтми подвидами. Обькно- 
венньй жерех обитаєт преимуще- 
ственно в равнинньжх реках, реже 
в озерах, при зарегулирований рек 
сохраняется в составе ихтиофаунь! 
крупньжх водохранилищ. В южньх 
морях ведет полупроходной об- 
раз жизни. В реках жерех питаєт- 
ся разной рьйбой, но более всего 
уклейкой. Во время жора произво- 
дит такой шум, что его погоню за 
добьштчей принято назьвать «боем». 
Он подобно молниий врезаєтся в 
стадо мелочи, оглушаєт жертву 
ударом сильного широкого хвоста, 
вьшрьюгиваєт из водь и падаєт об- 
ратно с большим шумом и брьзга- 
ми, повторяя зтот маневр несколь- 
ко раз. Испуганная мелочь то там, 
то здесь вьюкакиваєт из водьк, а 
он, развернувшись вниз по тече- 
нию, ее подхватьтгваєт. За бьстроту 
движения, и способ охоть жереха 
зовут конем, хватом, гонцом. Вь- 

прьюгивая, он расправляет широкие 
твердье лучи хвостового и спин- 
ньх плавников, за что его назь- 
вают шереспером. «Бой» жереха 
можно наблюдать с берега, вблизи 

перекатов и песчаньтіх отмелей, где 

легче поймать мелкую рьгбу. В ре- 
ках жерех держится в одиночку. В 
дельте Днестра питаєтся преиму- 
щественно летом, когда из поймен- 

ньх мелководий в огромном коли- 
честве скатьваєтся молодь тарани, 
леща. Обилие корма в зтот период 
несколько меняєет поведениєе и ха- 
рактер охоть жереха. Он охотится 
значительньтми группами, вьбирая 
обьюшмчно участки в местах резких из- 
гибов реки, где образуются завих- 
рения. Струий течения дезоргани- 
зуют стай скатьвающейся молоди. 
Жерехи нападают группой, разби- 
вают сложную ленту движущейся 
молоди и в стремительном броске 
захватьтвают в большом числе раз- 
бегающихся. Половозрельтм жерех 
становится на 4-5-м году. Икру от- 
кладьваєт в конце апреля, в має 
на каменистом и песчано-илистом 
грунте, на бьстром течений. В те- 
чение первого года жизни питаєется 
преимущественно беспозвоночнь- 
ми. Промьгтловое значение имеют 
полупроходньве подвидь. В Украий- 
не жерех - излюбленньй обгеект 
спортивного рьюіоловства с ис- 
пользованием спиннинга. Поймать 
его легче на рассвете, как только 
золотисто-розовье  лучи  солнца 
пробьются сквозь волньг тумана, и 
на поверхности водьт появятся пер- 
вьте всплески уклеек. 
ЖЕРЛЯНКА  КРАСНОБРЮ- 
ХАЯ, Джерелянка, - Вотріпа 
Ьотріпа сверху светло-серого, бу- 
роватого или черного цвета с тем- 
ньми, реже зеленьми  пятнами. 
Брюшкоярко-оранжевоессиневато- 
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черньми пятнами. Кожа на брюшке 
и на спине бугорчатая. Конць паль- 
цев, если смотреть сверху, темнь(ієе. 
По длине самки больше самцов, а 

по весу равньг им. В брачное вре- 
мя самцьір имеют черньге мозоли на 
первом и втором пальцах передней 
конечности и на внутренней ча- 
сти предплечья. Распространена в 
Центральной и Восточной Европе: 
на востоке - до Урала, на юге - до 
Дуная, на севере - до Южной Шве- 
ции. Селится на равнинах. В Овид. 
р-не живет чаще всего в болотах, 
озерах, старицах, канавах, лужах 
речньх пойм. Предпочитаєет мел- 
кие, хорошо прогреваємькюе водое- 
мь, покрьтьте ряской, с ГЛИНИСТЬМ 
дном. Песчаньх берегов и бьвстро- 
го течения избегаєт. Отсутствуєт 
в солоноватьжх озерах. В течениє 
весенне-летнего сезона может со- 
вершать перемещения из ОДНОГО 
водоема, в другой на расстояние до 
700 м. Водоем, отличающийся по- 

стоянством уровня водьк, становит- 
ся для половозрельх животньх ме- 
стом нереста. После икрометания, 
жерлянки рассеиваются по другим 
водоемам. Индивидуального участ- 
ка обитания они не имеют. В какой- 
то степени можно говорить об зтом 
участке имея в виду места зимовки, 
нерестовьве и кормовьге водоемії. В 
одном и том же водоеме известнь 
встречи одних и тех же (мечень(х) 
жерлянок в течениє 2-4 сезонов. 
Обитая всю жизнь в водоемах, жер- 
лянки в значительной мере живут за 
счет водньїтх беспозвоночньтх. Если 
у прудовой лягушки водньве корма 
составляют 1790, у озерной - 2397, 
то у жерлянки - 43905. Зимуют они 
на суше в норах полевок, водяной 
крьтьгв;, в песчаньх ямах, в рьтхлой 
наносной почве по берегам водое- 
мов, под жильми постройками и в 

погребах. Пролжительность спячки 
около 150 дней. Вьход с зимовки в 
разньжх местах происходит во вто- 
рой половине марта - в конце апре- 
ля. Спустя 15-20 дней наступаєт 
период размножения. Для откладки 
икрью жерлянка вьюбираєт хорошо 
прогреваємьте мелководньве участ- 
ки водоемов, растительность в ко- 
торьх служит местом прикрепле- 
ния икрь. Головастики вьлупляют- 
ся через 4-10 дней и имеют длину 
3,5-5 мм. Через 3-4 недели длина их 
достигаєт 33-43 мм. Они отличают- 
ся широким хвостовьтм плавником, 
так как держатся не на мелково- 
дьях, а в толіце водью и передви- 
гаются на относительно большие 
расстояния. По некоторьїюм данньгм, 
головастики жерлянок - хищники, 
но охотно питаются также и трупа- 
ми животньх. По другим наблюде- 
ниям, они питаются водорослями. 
Гибель яиц и личинок примерно 
4690, но основная масса сеголеток 

гибнет в период вьжхода на сушу и 
во время первой зимовки, которую 
переживают всего 2-690. Годова- 
льх жерлянок погибаєт пример- 
но 4090, так что в природе больше 
двух лет живут лишь немногиєе. В 
неволе они жили до 29 лет. Воздей- 
ствиє хищников на жерлянок, по 
всей вероятности, незначительно, 
так как ее кожнье железьт вьгщделя- 
ют пенистьй секрет - фринолицин, 
более ядовитьй , чем секретьт дру- 
гих наших амфибий. Привозимьюе 
с зкскурсий в одной посуде с жер- 
лянками обкнікновеннью тритоньт 
и остромордье лягушки гибнут 
через несколько часов. И все таки 
жерлянка становится добькічей не- 
которьх  животньжх. ЕФ поедают 
прудовье лягушки, ужи, гадюки, 
малая вьшь, рьжая и малая белая 
цапли, кваква, грач, сорокопут- 
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жулан, еж и хорьки. Правда, жер- 
лянки составляют незначительную 
долю в пищевом рационе зтих жи- 
вотньх и могут считаться вьшнуж- 
денной пищей. Только у кваквь 
встречаємость зтого вида в желуд- 
ках достигаєт до 570». Потревожен- 
ная жерлянка принимаєт специфи- 
ческую позу, поворачиваясь на 
спину, прогибая ее и вьворачивая 
конечности так, что становится за- 
метной оранжевая окраска нижней 
части тела. Оту окраску считают 
предупреждающей, отпугивающей 
хищников от ядовитого животного. 
Однако такую позу у краснобрю- 
хой жерлянки не удаєтся наблю- 
дать часто. Она ярко вьражена у 
желтобрюхой жерлянки, которая в 
Овид. р-не не встречаєтся. Занесе- 
на в КК МСОП. 
ЖИВОЄЕ ВЕЩЕСТВО, жива ре- 
човина, представляєт собой соглас- 
но В.И. Вернадскому, «совокупность 
всех живьх организмов, в даннькй 
момент  существующих,  численно 
вьтраженная в злементарном хими- 
ческом составе, в весе, знергиий». 
Ж.в. неотделимо от биосферьк, явля- 
ясь одной из самьжх могущественнькх 
геохимических сил нашей планетьі, 

и обладает цельм рядом уникальньх 
свойств (напр., поляризовать свет в 
отличие от косного вещества -- закон 
Пастера--Кюри). 
ЖИВОТНЬКИСЧЕЗНУВШИЕ, 
тварини зниклі. По результатам 
недавно проведЄнного научного ис- 

следования вьтяснилось, что угроза 
исчезновения некоторьїх видов жи- 
вотньх сильно недооценена. Ученьше 
установили, что степень риска исчез- 
новения некоторьїх  представителей 
флорьш и фауньг более чем в сто раз 
превьшаєт предполагаємую  ранее. 
По их оценкам сейчас под угрозой 
вьімИрания находятся свьше 16 000 

видов. Таким образом, исчезновениєе 
грозит каждому третьему представи- 
телю класса земноводньх, каждому 
четвертому виду млекопитающих. По 
данньм Всемирного союза охрань 
природью за последниє 500 лет уже 
вьтмерло 344 вида животньх. 
ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА, 
життєва форма. 1) В ботанике зто 
внешний облик (габитус) растения, 
отражающий  приспособленность к 
условиям средьє. Ж.ф. также назьгва- 
ют единицу зкологической класси- 
фикации растений - группу растений 
со сходньми  приспособительньми 
структурами, необязательно связан- 
ньх родством (напр., кактусьт и моло- 
чай образуют Ж.ф. стеблевьгх сукку- 
лентов). Ж.ф. у растений изменяєтся 
в ходе индивидуального развития. 
Один и тот же вид растения в разньх 
условиях может иметь разнье Ж.ф. 
Син. Биоморфа; 2) В зоологий поня- 
тие Ж.ф. стало применяться лишь в 
ХХ в. и еще не достаточно разработа- 
но. При вьщделениий Ж.ф. и классифи- 
кации по ним организмов используют 
наличиє сходньх морфозкологиче- 
ских, физиологических, поведенче- 
ских и т.д. приспособлений для оби- 
тания в одинаковой среде. Так, Д.Н. 
Кашкаров (1944) предложил следую- 
щую систему форм животньх: плава- 
ющиєе, роющие, наземнье, древеснье 
лазающие, воздушнье. 
ЖИЗНЕННОК ПРОСТРАН- 
СТВО, життєвий простір. Зто 
средняя площадь, приходящаяся на 
одну особь рассматриваємой попу- 
ляции. При рассмотрений человече- 
ского общества Ж.п. - территория, 
необходимая для  удовлетворения 
нужд одного человека при данньх 
социально-зкономических условиях. 
Для развитьх стран Европьт Ж.п. оце- 
ниваєтся в 0,6-0,7 га, для США - 2 га, 

в т.ч. для производства пищи - 0,6 га, 
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для вьращивания технических куль- 
тур - 0,4 га, для поддержания каче- 
ства средьг и отдьха - 0,3 га и урбани- 
зации (здания, дороги) - 0,2 га. 

ЖИЗНЕННОСТЬ, життеєздат- 
ність - степень стойкости живиХІХ 
существ к изменениям окружающей 
средь. Характеризуется интенсивно- 
стью размножения и вьтживаемости 
потомства, конкурентоспособностью 
при межвидовьх и внутривидовьх 
отношениях, приспособленностью к 
условиям абиотической средьк, вели- 
чиной годичного прироста и т.д. 
ЖУК  КОЛОРАДСКИЙ, Жук 
колорадський, І. ереїпосагза 
дЛесетіїпеаса.  Среди  насекомьх, 
питающихся листьями  культурньх 
растений, шнаийбольшеє  зкономиче- 
ское значениє имеет листоед карто- 
фельньй. Отличить его легко по на- 
личию 10 темньх продольньтх полос 
на желто-оранжевьгх надкрьльях. Ли- 
чинка колорадского жука интенсивно- 
желтая или красная с черной головой 
и двумя рядами черньх пятен по бо- 
кам тела. Основньїюм красящим веще- 
ством гемолимфьт личинок является 
растительньй пигмент каротин, ко- 
торого особенно много, например, в 
моркови. Когда личинки поедают ли- 
стья картофеля, они переваривают все 
пигменть, кроме каротина, которьій 
накапливаєется в их теле и окрашива- 
ет его в желто-красньй «морковньй» 
цвет. Родиной колорадского жука счи- 
таєтся запад Северной Америки, где 
он до воздельвания картофеля жил на 
диких пасленовь(х. В 1865 году в шта- 
те Колорадо ранее безвредньтій листо- 
ед бьл отмечен на картофельньх по- 
лях и сразу же произвел там большиє 
опустошения, получив название коло- 
радского жука. Несмотря на все мерьг 
предосторожности, вредитель  рас- 
пространился не только в Северной 
Америке, но неоднократно завозился 

в Европу. Несколько раз его очаги в 
Европе уничтожались, но в 1919 году 
жук все-таки сохранился, и сейчас он 
вредит повсеместно не только в Цен- 
тральной Европе. В Овид. р-не самьій 
обьшчнь6й вид. Вредят как жуки, так и 
личинки. За месяц каждьгй жук уни- 
чтожает более 4 г листовой массью, 

личинка - около І г. При средней пло- 
довитости самки в 700 яиц ее потом- 
ство может достигнуть уже во втором 
поколений 250 000 зкземпляров и 
способно уничтожить больше тоннь 
картофельной ботвью. А ведь жуков 
на полях миллионь. Борьба с зтой 
армией вредителей ведется на основе 
тщательного изучения биологии вида. 
Зимуют жуки в почве. Весной напа- 
дают на молодье листья картофеля и 
после месячного питания приступают 
к откладке яиц. В зто время наблюда- 
ются массовье перелеть жуков. При 
благоприятной погоде они расселя- 
ются на десятки километров от места 
вьшлода, перелетая со скоростью до 8 
км в час. Самки откладьтвают яйца на 
нижнюю сторону листьев кучками по 
25-30 штук. Личинки питаются очень 
интенсивно и уже через 2-3 недели 
уходят в почву для окукливания. За 
год успевает развиться 2-3 поколения 
вредителя. В тех районах, куда ко- 
лорадский жук уже проник, его уни- 
чтожают жхимическими  средствами 
или же попросту собирают вручную 
или специальньми приспособления- 
ми и истребляют. По границе с зтими 
районами установлен строгий каран- 
тин, все продуктьт и товарь тщатель- 
но проверяются, а машинь и дру- 
гой транспорт осматриваются. Если 
строго проводить в жизнь комплекс 
истребительно-профилактических 
мероприятий, то колорадского жука 
можно не только остановить, но и по- 
степенно вьтеснить с заселенньїх им 
территорий. 
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ЖУК  МАЙСКИЙ, Хрущ, 
Меіоіопіна Пірросаз5гапі широко 
распространенное насекомое. Летать 
начинает весной (в средней полосе - 
в має, южнее - в апреле), поедая ли- 
ству деревьев. Продолжительность 
лета - от 20 до 40 дней. Для отклад- 

ки яйц самка закапьгтваєтся в почву на 
глубину 20-30 см, избегая при зтом 
как слишком плотньх почв, так и сь- 
пучих песков. Яйцекладка происхо- 
дит в 3-4 приема, всего самка откла- 
дьваєт до 70 яиц. Через 4-6 недель 
из яйц вьходят личинки, которье в 
первьй год питаются перегноем, а 
в дальнейшем переходят к питанию 

корнями растений. Особенно стра- 
дают от них молодьюе сосновье на- 
саждения и лесопитомники; вредят 
они также свекле и другим полевьім 
культурам. Развитие личинки про- 
должаєтся обкнічно 3, иногда 4 года. 

На четвертоє лето жизни личинка 
окукливаєтся, а через месяц-полтора 
вьходит жук, которьй обхеічно оста- 
ется зимовать в почве. 
ЖУЛАН, Сорокопуд терновий, 
Гапій5 соПигіо - птица, населяю- 
щая всю Европу, кроме севера Скан- 
динавиий, и Малую Азию. Самец от- 
личаєтся пепельно- серьм верхом 
головь и надхвостьем, широкой чер- 
ной полосой через глаз, коричневьім 
цветом спинь и оснований крьільев, 
черньм хвостом и черньми концами 
крьльев (на боковьжх перьях хвоста 
много белого). Низ тела беловать(кй, с 
желтовато-охристьми боками. Самка 
серовато-коричневая, с характерньюм 
чешуйчатьм узором из коричневьх 
полосок на светлой груди. Жулан - 
обьшная птица лесньїтх опушек, ку- 
старниковьгтх зарослей в долинах рек, 
по окрайнам полей и лугов, садов и 

парков. Сплошньх глухих лесов из- 
бегает. Зимуют жулань в Африке и 
Аравий, появляясь весной на местах 

гнездовий довольно поздно, в має. 

Как и остальнье сорокопутьв, жула- 
нь совершают своим перелетьт в оди- 
ночку, как днем, так и ночью. Сразу 
же по прилете самць занимают гнез- 
довьіе участки. В зто время они очень 
оживленнь, но настоящей громкой 
песни у них нет. Только вблизи от сам- 
ца, ухаживающего за самкой, можно 
усльшать тихое щебетание, содер- 
жащеєе подчас подражания голосам 
других птиц. Гнездо может распола- 

гаться в самьїх различньтх местах, но 
особенно часто в кустах шиповника 
и на молодь елочках, обьшчно не- 

вьісоко над землей. Известнь также 
случаий устройства гнезда как вьшоко 
над землей, так и на земле. Самка от- 

кладьваєт 3-7, обьшно 5 яиц с бурьк- 
ми и коричневьми крапинками, сгу- 
щающимися к тупому концу. Основ- 
ной цвет яиц розовато-желтоватьтй 
и даже зеленоватьй. Насиживаєт 
самка, самец только изредка сменяєт 
ее в дневное время. Обьтно он кор- 
мит самку на гнезде или насаживаєт 
свою добьчу на сучки вблизи гнезда. 
Птенцьє вьілетают через 15 дней, и 
родители еще кормят их 2-3 недели, 
пока птенць окончательно не окреп- 
нут. После зтого вьводок распадаєт- 
ся. Отлет начинаєтся рано, взрослье 
птиць покидают район гнездования 
в течение августа - начала сентября, 
молодь несколько позднеєе. В Овид. 
р-не обьічньй вид. |, 
ЖУРАВЛЬ СЕРБІЙ, Журавель 
сірий, Сги8 ргиз8. Ото как раз тот 
журавль, чьи крики мь сСльшим вВЬ(- 
соко в небе весной и осенью. Круп- 
ная птица ростом около 125 см и мас- 
сой 4-5,5 кг. Размах крьмльев более 2 
м. Общая окраска серая, темнеющая, 
почти до чернотьт на концах крьтюльев. 
От глаз по бокам шеи спускаєтся за- 
метная белая полоса; остальная часть 
головь и шеий черная, а на затьшмлке и 
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темени участок голой красной кожи, 
слабо покрьтьй тонкими и жестки- 
ми волосовидньми перьями. Пятьсот 
лет назад серьй журавль обитал поч- 
ти по всей Европе и северной части 
Азиий. Сейчас в Западной Европе он 
сохранился в заметньх количествах 
только в Скандинавских странах, а 
в остальньх либо исчез, либо, как, 

например, в Германии, Польше гнез- 
дится считанньми парами. В Овид. 
р-не пролетньй вид. Стай во время 
осеннего перелета значительно бо- 
лее многочисленньт, нежели весной. 
Занесен в ККУ. ., 
ЖУРАВЛЬ СТКЕПНОЙ (КРА- 
САВКА), Журавель степовий, 
Апіфгороїдез уігоо - самьтй мелкий 
представитель семейства. Его рост 
95-97 см, масса 2,5-3,5 кг. Голова, шея 

и грудь чернье, все остальное опере- 
ние сизо-серое. Особое украшение 
птиць - пучки длинньх рассученньх 
бельжх перьев над глазами, которье 
развеваются в виде султанов или кос. 
Красавка - обитатель степньтх и полу- 
пустьшнньх областей Европьг и Азий. 
Когда-то она в массе гнездилась в от- 
крьтьх ландшафтах Венгрии и Ру- 
мьшнии, в степях Украйньт и Предкав- 
казья, в Поволжьее, Калмькии и дру- 
гих районах Прикаспия, в Казахстане, 

на Алтаєе, в Туве и Забайкалье. Сей- 
час численность зтих журавлей резко 
снизилась, и встретить красавку на 
гнездовье в сколько-нибудь заметном 
количестве можно лишь в биосфер- 
ном заповеднике «Аскания Нова» и 
в Криму. Красавка - типично пере- 
летная птица. Большинство красавок 
с европейской части ареала зимуєт в 
Африке, в основном в долине Нила. 
Птиць из Казахстана, Забайкалья и 

Монголии летят на зимовки в Индию 
и Юго-Восточную Азию. На зимовках 
красавки скапливаются в огромньх 
количествах, ночуя на мелководьях 

и плоских речньх островах, а днем 
летают кормиться на убранньюе поля 
пшениць, проса и других культур. 
Излюбленнье места гнездования - су- 
хие злаково-полиннь6е степи, где тра- 
вянистьй покров не образует сплош- 
ной дерновинь, а растет небольшими 
куртинками, между которьми про- 
глядьвают участки голой засоленной 
почвь. Однако в целом красавка не 
так уж прихотлива и легко мирится 
со сплошньм, но невьшоким травяни- 
стьм покровом и даже с залежньми и 
заброшенньми полями. А в последниєе 
годьті она начала гнездиться и на паш- 
нях, обработанньх под пшеницу, чего 
раньше определенно избегала. Гнездо 
красавки - небольшая ямка практи- 
чески без вьшстилки, но окруженная 
валиком из кусочков солончаковой 
корки, овечьего помета или мелких 
камешков, часто приносимьх издали. 
Кладка состомт, как правило, из 2 яиц, 

но известнь кладки и в 3 яйца. Откла- 
дьваются в середине апреля, птенцьт 
появляются в має, хотя иногда раз- 
множение и запаздьтваєт. Яйца кра- 
савки, как и других журавлей, имеют 
оливково-буроватьшй основной фон, 
по которому разбросаньт в беспорядке 
некрупнью ржаво-коричневатьве пят- 
на. Семьи у красавки не распадаются 
до следующего периода размноже- 
ния. Численность красавок продол- 
жает снижаться. Причинь зтого в де- 
градации гнездовьїх биотопов в связи 
с распашкой и усиленньм вьпасом. 
Оказьвают влияние и другие, более 
случайнье, но в сумме ощутитель- 
нье факторьг: браконьерство, гибель 
птиц на злектропроводах, отравлениєе 
сельскохозяйственной химиєй. При 
гнездований на пашнях много гнезд 
и птенцов красавки гибнет под коле- 
сами тракторов и комбайнов. В Овид. 
р-не красавки встречаются весной и 
осенью на пролете. Занесен в ККУ. 
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ЗАГРЯЗНЕНИК ЛАНДШАФТА, 
забруднення ландшафт,у - зто уве- 
личение концентрации тех или иньх 
веществ или знергии вьше естествен- 
ньх (фоновьжх или допустимьх пре- 
делов норм), а также внесение чуж- 
дьх ландшафту веществ, организмов 
и источников знергий под влиянием 
как антропогенньх, так и природньх 
(вулканизм, естественная миграция 
веществ) факторов. Вследствие взаий- 
модействия компонентов ландшафта 
загрязнение одного из них (напр., воз- 
духа) вьїзьтваєт загрязнение и других 
компонентов (растительности, почвьт 
и т.д.), охватьгтвая весь ландшафт. 
ЗАПОВЕДНЬТЙИ ОБЬЕКТ, 
заповідний об'єкт - часть природ- 
ной средь, ландшафт, его злемент, со- 
общество или вид растений (живот- 
ньх), взятьте под охрану государства. 
ЗАПОВЕДНЬТІЙИ РЕЖИМ, 
заповідний режим - условия, 
определяющиєе порядок и методьт 
сохранения заповедньх территорий 
(обьектов), обеспечивающиєе и ре- 
гулирующиє их деятельность или 
запрещающиєе их хозяйственноге ис- 
пользованиє. 
ЗАРЯНКА, Вільшанка, 
Кгійаийсизя гербесиіа не отличаєтся 
особой красотой, но в целом мило- 
видная птичка. Спинная часть тела 
оливково-серого  цвета,  брюшная 
серовато-белая. Лоб, горло и верхняя 
часть груди ржавчато-желтого цвета. 
Половой диморфизм в окраске незна- 
чителен: у старьїтх самцов горловоє 
пятно краснее и ярче, чем у самок. 
Оперениє мягкое и неплотноєе. Не- 

большая птичка: длина тела 150-160 
мм, вес 16-18 г. Короткие и слабье 
крьлья имеют в длину всего 70 мм. 
Молодьве птиць сверху темно-бурьве 
с охристьми пестринами, брюшная 
сторона желтовато-охристая с тем- 
ньми крапинами. Перья у них рас- 
пушеньв, а позтому кажется, что они 
чуть крупнее родителей. Гнездится 
зарянка в Европе, в центральньх об- 
ластях Западной Сибири, на Кавказе, 
в Малой Азиий и несколько южнее, а 

также в Северо-Западной Африке. 
Из северо-восточной части ареала 
улетает на зиму в теплье страньї(, в 
юго-западной - ведет оседльюй образ 
жизни. В Овид. р-не обьічньг6й гнездя- 
щийся и пролетньй вид птиц, Зарянка 
- индивидуалист. Даже на места гнез- 
дования птицьє прилетают поодиноч- 
ке, а занятьже гнездовьте участки сам- 
цью защищают так рьяно, что нередко 
сначала даже не допускают в их пре- 
дель прилетевших позже самок. Дру- 
гая характерная черта зарянки -- осто- 
рожность: приблизиться к ней трудно 
даже у гнезда. После появления в лесу 
проталин зарянки начинают петь: не- 
много скрипучая и звенящая песня 
зарянки  заглушаєт все остальнье 
леснье голоса. Обьмчно самец поет, 

усевшись на вершину вьсокой старой 
ели, лишь ненадолго умолкая в самую 
глухую часть ночи да в середине дня. 
Но особенно хорошо и много поет 
зарянка в первье минуть после вос- 
хода и после захода солнца. Видимо, 
позтому и назьтваєтся она зарянкой. 
Песня ее заканчиваєтся мелодичньтм 
перезвоном серебристого колокольчи- 
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ка. Гнездо помещаєтся в вьгнивших 
пустотах между корнями трухлявьіх 
пеньков, под поваленньми стволами 
деревьев, в оснований кустарников, 
в углублениях под камнями, реже под 
кучами валежника и в расположен- 
ньх у самой земли полудуплах де- 
ревьев. Часто гнездо располагаєтся в 
углублений на земле под прикрьтием 
папоротника или какого-нибудь дру- 
гого травянистого растения. В начале 
мая происходит откладьваниє яиц. 
Кладка состоит из 5-7 светло-розовьіх 
с ржавчато-бурьшми крапинками яиц. 
Насиживаєт самка в течениє 13-14 
дней. Птенцьш  остаются в гнезде 12 
суток, в течениє которьїх их кормят 
оба родителя, принося им пищу более 
300 раз в день. Покинув гнездо, птен- 
ць почти не летают: чаще они ловко 
бегают в траве, затайваясь при ма- 
лейшей опасности. Взросльвюве птицьт 
кормят их вне гнезда еще около двух 
недель, предупреждая об опасности 
протяжньм и тихим «тесс..». Когда 
птенцьи приобретут  самостоятель- 
ность, семейная стайка распадаєтся. 
Родители приступают ко второй клад- 
ке (которая в центральной части гнез- 
дового ареала зарянок бьгваєт в конце 
июня - начале июля); птенцьт первого 
поколения поодиночке начинают ко- 
чевать по лесу. 
В отличие от большинства наших 
певчих птиц зарянки поют и осенью. 
Однако пение зто намного уступаєет 
по красоте и продолжительности ве- 
сеннему. Пищу зарянки собирают в 
нижнем ярусе леса, при зтом передви- 
гаясь обьшно по земле прьжками. Их 
корм состоит из жуков (долгоносиков, 
щелкунов и их личинок, жужелиц), 
гусениц бабочек и личинок пилиль- 
щиков, клопов, двукрьльтх (особенно 
личинок мух) и других насекомьх, 
а также пауков, многоножек и сухо- 
путньх моллюсков с раковинками. В 
конце лета и осенью зарянки охотно 
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склевьтвают ягодьт и семена, которьте 
поздней осенью становятся основой 
их пищевого рациона. 
ЗАЯЦ-РУСАК, Заєць сірий, 
Гери5 ешгораєшця. Окраска меха 
у русака желтовато-палево-рьжая, 
иногда оливково-рьжая разнь5х от- 
тенков с крупньми черно-бурьіми 
пестринами. Подшерсток с черньми 
или черно-бурьшми концами, шел- 
ковистьшй - волось его не прямьіе, 
а извитье. Края ушей черно-бурье. 
Лапьш у русака - 125-170 мм. На ко- 
ротком расстояниий он способен раз- 
вить скорость до 50 км/ч. Русак - 
исходно степное животное, распро- 
странявшеєеся в степньжх областях 
Европь, Передней и Малой Азиий и 
Северной Африки. Лишь, вероятно, 
с серединь четвертичного времени 
началось его расселениєе на север, а 
в дальнейшем и на восток. В настоя- 
щее время заяц-русак распространен 
в степях, лесостепях и малооблесен- 

ньх областях лесной зоньг Европь 
на север до Британских островов 
(включительно), Южной ШіІвеции, 
Южной Финляндии и России. Есть 
он на Кавказе, в Закавказье, местами 

в Иране, Турции, северньжх частях 
Аравийского полуострова и в Север- 
ной Африке. Любит открьтье места 
и селится преимущественно в сте- 
пях, полях, особенно если там есть 

заросли бурьянов, густой травьі или 
куртинь  кустарников. Встречаєтся 
на хлебньжх полях, луговьїх поймах. 
Осенью и в начале зимьі, когда снег 

еще не очень глубок, поля со всхода- 
ми озимьх - любимье места русака. 
Здесь он находит обильньй вкуснь«й 
корм, а ложится на дневную лежку в 
ближайших кустах, на участках зяби, 

на опушке леса. В глубине хвойньїх 
массивов русак встречаєтся редко, 
предпочитая им опушки, иногда вьі- 
рубки и гари. Русаки в общем осед- 
ль, и отдельнье зверьки упорно дер- 



жатся определенньх местностей. Но 
в степной полосе в многоснежнье 
зимь с сильньми буранами наблю- 
даются их массовье перекочевки в 
поисках богатьх кормом мест. Ле- 
том русак ест весьма разнообразнье 
травянистьюе растения, предпочитая 
злаки и бобовье. Питание зтими рас- 
тениями сохраняется и зимой, если 
позволяєт глубина снежного покро- 
ва; охотно поедаєт в зто время семе- 
на различньїх сорняков. В условиях, 
когда раскапьгтваниє снега затрудне- 
но, русак переходит на питание дре- 
весной и кустарниковой раститель- 
ностью. Наиболее охотно он ест по- 
беги и кору ивьг, клена, вяза, ракит- 
ника, а также яблонь и груш. Отим 
русаки естественно вредят садам, но 
борьба с ними не представляєт труда. 
Как и беляк, русак преимуществен- 
но ночной зверь. Лежку устраийваєт 
в бороздах зяби, в жнивье, в куртине 
вьсокой травь, а при возможности 
под кустом или поваленнькм деревом. 
Чаще русак устрайваєт лежку без 
предварительной постройки ее. Ино- 
гда только обкусьваєт мешающие 
ему ветки или травинки. Но в песча- 
ньх дюнах при сильной жаре руса- 
ки копают нору, в которой и днюют. 
Норь устраийвают иногда и зимой, 
особенно при сильньх буранах. Не- 
редко русака, закопавшегося в снег, 
полностью заносит снегом, и велико 
бьваєт удивление охотника, набред- 
шего на место, где лежит заяц, когда 
он вьскакиваєет буквально у самьх 
ног из-под казавшейся девственной 
пеленьт снега, где ничто не вьщавало 
присутствие «косого». Размножаєтся 
русак чаще на поверхности земли, 
устрайвая в укромном месте лишь 
небольшую ямку. Реже, преимуще- 
ственно в жарких странах, окот бь- 
вает в специально вьгрьштой норе. В 
Овид. р-не размножениєе длится с се- 
рединь марта до серединь сентября. 

За зто время около 7590 самок дают 
по 4 вьводка. В годь с очень теплой 
зимой и ранней весной может бьть и 
5 вьтводков. За год зайчиха приносит 
9-11 зайчат, так как величина вьвод- 

ка маленькая (2-4 зайчонка). Зайчата 
рождаются в шерсти, зрячие, массой 

около 100 г. В возрасте двух недель 
достигают 300-400 г и начинают есть 
траву. Половозрелости  достигают 
обьшчно на следующую весну, очень 
редко, в западньжх частях ареала, 
самки становятся способньгтми к раз- 
множению в то же лето, когда они ро- 
дились. Продолжительность жизни 
около 7-8 лет. Численность русаков 
по годам меняєтся, хотя и не в таких 
пределах, как беляков, и в силу не- 
сколько иньжх причин. Русаки менее 
подверженью заболеваниям легочно- 
глистной болезнью и реже заража- 
ются  печеночньми  трематодами. 
Однако среди них широкое распро- 
странение получаєет кокцидиоз, осо- 
бенно у молодьх. Массовая гибель 
от зтой болезни бьваєт в возрасте 
от 5 недель до 5 месяцев. Известнь 
зпизоотиий пастереллеза, туляремий, 
бруцеллеза (свиного) и других ин- 
фекционньгх болезней. Русаки чаще, 
чем беляки, страдают от неблагопри- 
ятньх условий погодьв-. Особенно гу- 
бительнь  многоснежнье, вьюжнье 

зимь, лишающиєе зайцев возмож- 

ности нормально кормиться, и неу- 
стойчивая весна с чередующимися 
оттепелями и заморозками, во время 
которьх гибнут первье вьгюводки. В 
засушливьте годь снижаєтся плодо- 
витость, так как пища становится 
неполноценной. Некоторую роль в 
изменении численности русака игра- 
ют хищники. Общеизвестно значе- 
ние русака как охотничьего обгеекта. 
Способь охоть разнообразнь, хотя 
и несколько инье, чем на беляка. На 
русака часто охотятся с гончими со- 
баками, которье имеют очень хоро- 
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шее чутье и могут бкістро бежать. В 
Европе и в Овид. р-не развита охота 
загонами, или «котлом», когда охот- 
ники располагаются целью в круг, 
которьтш постепенно сжимаєтся. 
ЗЕЛЕНУШКА, Зеленяк, СНіогіз 
сріогі5. Птица, размером с воро- 
бья, весит 20-23 г. Ее легко отличить 

от других одинаковьх по размерам 
вьюрковьх по массивному правиль- 
ной конической формь клюву, яркому 
желто-зеленому брюшку и оливково- 
зеленому общему оперению. У самок 
окраска более тусклая. Распростра- 
нена зеленушка в Европе, Северо- 
Западной Африке, Малой Азиий, на 
севере Ирана и в Средней Азиий. 
Местами ее обитания служат разре- 
женньюе леса, опушки, рощи с пере- 
лесками, садь и парки. В северньх 
частях ареала - перелетная, на юге, в 
т.ч. и в Овид. р-не - оседлая. Весной 
зеленушки прилетают довольно рано 
и вскоре распадаются на парьк. В зто 
время можно наблюдать токовьге по- 
леть самцов. Токующий самец садит- 
ся на вершину дерева, громко поет и 
временами с песней взлетаєт в воз- 
дух, где, распустив крьмлья и хвост, 
некоторое время парит, а затем вновь 
опускаєтся на прежнее место или по 
соседству. После образования парьг 
самка приступает к постройке гнезда, 

которое обьшчно помещаєется невьшсо- 
ко на дереве в развилке ветвей. Клад- 
ка состоит из 4-6 сливочно-бельтх яйиц 
с крапинками. Насиживаєт одна сам- 
ка в течение 12-14 дней. Вилупляют- 
ся из яйц птенцьі голье, слепье, но 
растут бьстро и в возрасте 13-14 дней 
вьшлетают из гнезда. Вькармливают 
их оба родителя. Через неделю после 
оставления гнезда молодье переходят 
к самостоятельному образу жизни, а 
старьте приступают ко второй кладке. 
Вьводки обьединяются в стайки и 
начинают кочевать. Постепенно ко- 
чевки зти расширяютгся, и в сентябре 

начинаєтся осенний отлет. Зеленуш- 
ка питаєтся как растительньїми, так 
и животньми кормами. Летом она 
кормится в основном насекомьми - 
жуками, муравьями и т. п., во вторую 
половину лета и осенью - ягодами 
и семенами травянистьх растений. 
Птенцьт вькармливаются как насеко- 
мьми, так и семенами, предваритель- 
но размягченньми в зобе. 
ЗИМОРОДОК, Рибалочка, 
Аїседо акфіз5 - небольшая ярко 
окрашенная птичка. Верхняя сторо- 

на тела у нее темно-голубая, причем 
верх головь в поперечньжх черно- 
ватьх и голубьжх полосках. Горло и 
бока шеий белье, бока зоба голубье. 
Брюшная сторона охристо-рьтжая. 
Клюв черньій, ноги телесно-краснь(е. 
Клюв  обькновенного  зимородка 
длинньй, прямой с резко вьшступаю- 
щим хребтом надклювья. Крьмлья 
короткиє и широкие, хвост корот- 
кий, прямосрезанньй. Длина крьла 
7-8 см, вес 27-38 г. Самць несколько 

крупнее самок. Распространен зимо- 
родок в Европе (на север до южной 
части Скандинавского полуострова и 
Ленинграда), в Африке (севернее Са- 
харьт), в южной части Азии на север 
до Байкала и устья Амура (но в боль- 
шей части Казахстана и на Мангьш- 
лаке зтой птицьт нет, нет ее также и 

в Аравии). К югу от Азиий зимородок 
гнездится по островам вплоть до Но- 
вой Гвинеи и Соломоновьх островов. 
Зимородок селится по обрьвистьм, 
покрьтьм кустарниками и древес- 
ной растительностью берегам рек, 
ручьев, озер, канав, каналов и вообще 
по водоемам, имеющим чистую про- 
зрачную воду и тихое течениє. Парьг 
у зтого вида сезонньєе. Сразу после 
прилета, которьй бьгваєт во второй 
половине апреля - начале мая, пти- 
ць приступают к гнездовьім делам. 
Отверстие гнездовой норьг помеща- 
ется над водой и почти всегда скрь- 
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то ветвями деревьев. Иногда гнездо 
бьтваєт и на некотором расстояний 
от водь, до километра. Нору роют 
и самец и самка клювом, вьбрась- 
вая лапками вькопанную землю. В 
зависимости от твердости грунта на 
зту работу уходит от 7 до 12 дней. За 
зто время птиць вьтрьвают горизон- 
тальньй ход в земле длиной от 30 см 
до І м. В конце зтого хода делаєется 
широкая гнездовая камера. Раз посе- 
лившись, птицьв строго придержива- 
ются вьбранного места и занимают 
сделанную ими нору в течение ряда 
лет. Как и все гнездящиеся в норах 
птиць, настоящего гнезда зимород- 
ки не делают. В свежевьрьтой норе 
яйца откладьваются прямо на гольй 
грунт, иногда на небольшую под- 
стилку, сделанную из сухой травь/. 
В старом же гнезде подстилка об- 
разуется из постепенно накаплива- 
ющихся там измельченньх рьібьих 
остатков (костей, чешуи), надкрьк5- 
лий жуков и т. д. Норь зимородков 
очень грязнь, они прямо-таки кишат 
личинками мух и издают резкий не- 
приятньй запах. Чаще всего зимо- 
родки откладьвают 6-7 ямц, бьваєт 
и меньше - 5 и 4, бьвает и больше, 
даже до 10. Яйца бельге, блестящиєе, 

почти круглой, формь6. Сидят на них 
поочередно в течение 21 дня. Птен- 
ць  вьлупляются гольми. Кормит их 
только самка. Закончив воспитаниє 
одного вьводка, что бьваєт обьічно 

в середине - конце июня, птиць при- 
ступают ко второй откладке яиц. Ото 
бьтаєт в конце июня -начале июля. 
Кормится зимородок главньм обра- 
зом рьбой размерами не больше 60 
мм. Кроме того, он ест насекомьх и 
других беспозвоночньх, в основном 
водньх, в частности личинок стре- 
коз. Может есть также моллюсков, 
креветок, земляньжх червей. Совсем 
редко жертвой нашего зимородка 
становятся маленькиєе лягушки. Ча- 

сто обкеікновенньй зимородок по- 
долгу сидит неподвижно на сучке 
стоящего над самой водой кустар- 
ника или даже на вьступающем из 
водьт камне и вьсматриваєет добьгчу. 
Нередко он с пронзительньм кри- 
ком летит над самой водой, иногда, 

останавливаєтся над водой, бьстро 
взмахивая крьльями. При зтом он то 
поднимаєтся, то опускаєтся в верти- 
кальном направленим. Увидев добьі- 
чу, зимородок стремительно падаєт 
в воду, немного погружаєтся в неєе 
и, схватив рьйбку, несет ее в клюве в 
нору или возвращаєтся с нею на свой 
наблюдательньй пункт. Места, где 
обькновенньй зимородок устраийва- 
ет гнездо, и места, где он кормится, 
могут бьть отделень друг от друга 
расстоянием в 0,5-1 км. Обьшмчен в 
Нижнеднестровском НПП и в верхо- 
вьях Сухого лимана. 
ЗООБЕНТОГС, Зообентос. В со- 
ставе донньх беспозвоночньх Дне- 
стровского  лимана дотмечено 116 
видов, в том числе: хирономид - 34, 
гаммарид - 19, моллюсков - 22, ми- 

зид - 8, кумовьтх раков - 7, олигохет - 
6, полихет - 2 вида. В целом в лимане 

преобладают сообщества солоновато- 
водньх беспозвоночньх. Среднегодо- 
вая биомасса зообентоса мягких грун- 
тов и твердьжх субстратов составляєт 
соответственно, 5,7 и 138,1 ггм-2 

ЗООПЛАНКТОН ДНЕСТРОВ- 
СКОГО МЛИМАНА, Зо0оплан- 
ктон Дністровського лиману. 
В составе планктонньх беспозво- 
ночньх зарегистрировано 70 видов, 
среди которьїтх 79 видов коловраток, 
13 видов веслоногих и 14 видов вет- 
вистоусьх раков. Доминирующими 
по биомассе организмами зооплан- 
ктона в лимане являются типичнь"е 
пресноводнью  ветвистоусьюе раки 
(кладоцера): Фозтіпа  Іопеіїмобікі5, 
Ріарпапозота, СПуаокгиз5. Средняя 
биомасса зоопланктона в вегетаци- 
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онньй период (весна-осень) состав- 
ляет примерно 0,26 г/м3 
ЗУКК МАЛЬКЙ, Пісочник ма- 
лий, Срагадгіця Фибіш5 очень по- 
хож на кулика-галстучника, но не- 
сколько мельче его и позтому иногда 
его назьвают мальт галстучником. 
Клюв у зтого вида одноцветен, без 
оранжево-желтого основания. Мальвй 
зуек гнездится от Атлантических бе- 
регов Евразии на западе, до Японий, 
Тайваня и Филиппинских островов - 
на востоке. На юге область его гнез- 
дования охватьваєт самьте севернье 
части Африки (севернеє Сахарн), 
восточнее идет до Новой Івиней и 
архипелага Бисмарка. Зимует маль"й 
зуек в тропической Африке, в Юго- 
Восточной Азиий и на островах Ин- 
донезий. Мальй галстучник селится 
на песчаньх, реже галечниковьїх и 
иногда на иловатьжх отмелях рек и 
озер. В Овид. р-не зто редкий вид. Он 
гнездится также в ямах, оставшихся 
после вьборки гравия. В Англий от- 
мечено даже, что численность малого 
галстучника стала возрастать после 
увеличения строительньжх работ и 
связанного с зтим увеличения числа 
гравиевьх ям. Настоящего непрерьв- 

ного насиживания у малого галстуч- 
ника, по-видимому, не бьтваєт. Малье 

галстучники нередко слегка засьшпают 
яйца песком и в более южньгх местах 
оставляют их открьтьтми солнцу, так 
что развитие зародьшіа происходит в 
значительной степени без участия ро- 
дителей. Забота о потомстве у малого 
галстучника вьіражена очень хорошо. 
Птицьт знергично отводят от гнезда, 
а если в гнезде оказалось неопло- 
дотворенное яйцо - болтун, то они 
оставляют его только через несколь- 
ко дней после вьтлупления остальнь-х 
птенцов. Кстати говоря, птенцьш- у 
малого зуйка вьводятся неодновре- 
менно, в течение примерно 2-3 дней. 

Вероятно, мальт галстучники начи- 
нают насиживать сразу после отклад- 
ки первого яйца. Обнаружить малого 
зуйка на галечниковой отмели очень 
трудно, и стоит только на мгновениє 
отвести глаза, как он опять исчезаєт. 
Мальй галстучник имеет обьеікнове- 
ние, заметив приближение человека, 
поворачиваться к нему темной спин- 

ной стороной, прижиматься к земле 
и делаться совершенно незаметньм. 
Затем мальюй галстучник отбегаєт и 
лишь после зтого поднимаєтся на 
крьло. Занесен в ККУ. 
ЗУКК  МОРСКОЙ, Пісочник 
морський, Срагадгіий5 
аїехапдгіпия очень напоминаєт ма- 
лого зуйка. Морской отличаєтся от 
малого несколько более вьшокой по- 
садкой на ногах, более коротким ту- 
ловищем, непропорционально боль- 
шой головой и грубоватьшм клювом. 
В бинокль довольно хорошо видна 
рьжеватость на зашейке и вместо 
сплошной черной полосьи поперек 
зоба два темньх пятна по бокам. При 
солнечном освещениий окраска мор- 
ского зуйка настолько приближаєт- 
ся к цвету солончаковой и песчаной 
почвь, что скорее можно разглядеть 
тень от спокойно стоящей птички, 

чем саму птичку. Морской зуек рас- 
пространен у берегов Черного и Ка- 
спийского морей. В Европе селится 
широкой полосой вдоль берегов моря. 
Населяет всю Африку и Мадагаскар, 
кое-где гнездится в Северной Амери- 
ке. Излюбленньв места гнездования 
морского зуйка в Овид. р-не - твер- 
дье солончаки с солянками по бере- 
гам водоемов, реже сухие глинистье 
пространства, удаленньте от водь на 
километр и более. Гнездится мор- 
ской зуек и в мокрьжх солонцеватьсх 
местах, также по песчаньм и галеч- 
никовьм участкам. В кладке 4 яйца, 
иногда бьгваєт 2. Занесен в ККУ. 
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ЗЯБЛИК, Зяблик, Кгіпеїа 
соеіеБ5. Птица, размером чуть мень- 
ше воробья, весит 20-25 г. Самца лег- 
ко узнать по характерному красивому 
оперению: коричневатьтм груди и ще- 
кам, серо-бурой спинке, пепельно- 
серой с голубоватьшм отливом голове 
и надхвостью, по белой поперечной 
полоске на крьме. Самка окрашена 
скромнее - в зеленовато-серье тона. 
Зяблика ннетрудно юобнаружить по 
смелой, звонкой песне, по резкому, 
похожему на крик большой синиць 
пиньканью  («пинь-пинь-шшь»), по 
так назьіваємому «рюму» - ритмично 
повторяющимся звукам вроде «рю... 
рю... рю...». Чаще всего рюмит зяблик 
по вечерам при заходе солнца или в 
пасмурную погоду. Распространен в 
Европе, откуда узким клином рассе- 
ляєтся в сторону Байкала, в Северо- 
Западной Африке и западньх частях 
Азий, к востоку до Ирана и бассей- 
на Енисея. Зяблик едва ли не самая 
многочисленная птица наших лесов. 
Встречаясь во всех типах леса, в садах 
и парках, он предпочитаєт участки 
смешанного леса и негустьюе ельни- 
ки, любит сухие, светлье сосновьве 

борь, особенно если поблизости име- 
ются групплью лиственнькх деревьев и 
кустарники. Глухих, заросших мест 
избегаєт, так как часто опускаєтся за 
кормом на землю. Весной зяблики 
прилетают рано, причем самць при- 
бьтвают раньше самок. Затем пти- 
ць разбиваются на парь и занимают 
избраннье ими гнездовье участки. 
Самцьшю в зто время азартно поют и 
их звучнье песни приятно оживляют 
наши леса. К постройке гнезда зябли- 
ки приступают примерно через месяц 
после прилета. Строит его одна сам- 
ка в течение 6-7 дней, самец помогаєт 

ей, принося строительньєй материал. 
Гнездо зяблика - искусноєе сооруже- 
ние. Оно имеет вид глубокой чаши с 

плотньми стенками, сделанньми из 
сухих травинок, прутиков и стебель- 
ков мха. Снаружи гнездо облицовьва- 
ется лишайниками, тонкими пленка- 

ми берестьг или кусочками корь того 
дерева, на котором помещаєтся. Для 
прочности стенки опутьваются паути- 
ной. Лоток изнутри вьгстилается тон- 
кими корешками, конским волосом, 
шерстью, перьями и растительньм 
пухом. Помещаєтся гнездо в развилке 
у ствола или на горизонтальном суку в 
некотором отдалений от ствола. У зя- 
бликов бьваєт две кладки в лето. Пер- 
вая кладка на юге ареала бьваєт при- 
мерно в середине апреля, на севере - в 
має. Вторая кладка - не ранее первой 
половинь июня. Первая кладка со- 
держит 4-7 голубоватьх яиц с темнь- 
ми крапинками, во второй кладке яиц 
меньше. Насиживаєт одна самка 12-13 
дней, самец изредка сменяєт ее. Почти 
столько же времени (13-14 дней) длит- 

ся вьікармливание птенцов, в котором 
принимают участие оба члена парьі. 
В середине июня в средней полосе 
наблюдаєется вьшмлет первьїх молодьнкх. 
Первье дни взрослье продолжают 
подкармливать летньжх молодьх, но 
затем их оставляют и приступают ко 
второй кладке. Вьюводки некоторое 
время держатся обособленно, но позд- 
нее, в июле, обьединяются в стайки и 
начинают кочевать по опушкам лесов 
и полям. К сентябрю заканчиваєтся 
линька и начинаєтся осенний отлет, 

которьй продолжаєтся в октябре и 
ноябре. Зяблики - преимущественно 
зернояднье птиць, питающиеся семе- 
нами различньгх древесньх и кустар- 
никовьх пород, сорняков и других 
растений. Но птенцов вькармливают 
почти одними насекомьми. Истре- 
блением вредньжх насекомьх и семян 
сорняков очень полезньи в лесном и 
сельском хозяйстве. В Овид. р-не - зто 
самьій Обьічньй вид птиц. 
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ИВА БЕЛАЯ, Верба біла, 
5аПпх аа или ветла, - средней 
величинью или даже крупное де- 
рево с беловато-серебристьгвми ли- 
стьями. Очень часто разводится, 
особенно в сельской местности 
по берегам понижений, каналов, 
прудов. Имеются и декоративньве 
плакучие формь. 
ИВОЛГА, Вивільга,  Огіоїц5 
огіоїця. Зто очень красивая птица. 
Преобладающая окраска взрослого 
самца золотисто-желтая, от основа- 
ния клюва к глазу идет черная поло- 
са. Крьюло черное с желтьм пятном. 
Рулевьте черньюе с ярко-желтьїми 
каемками на концах. Самки отлича- 
ются желтовато-зеленой окраской 
верхней стороньг6 тела, нижняя сто- 
рона у них серовато-белая, подхво- 
стье ярко-желтое. Молодь птиць 
имеют более блеклую расцветку. 
Размерьг: длина крьгла 150-160 мм, 
вес 70-90 г. На родину иволга воз- 
вращаєется поздно: в южньх частях 
гнездового ареала - в конце апреля, 
а в северньїх - в конце мая. Самць 
появляются раньше самок. После 
прилета самок происходит разбивка 
на парью. Песня у иволги довольно 
длинная и состоит из набора тихих 
(сльшньюх только с близкого рас- 
стояния) скрипучих и щебечущих 
звуков, а оканчиваєется коротким, но 
мелодичнькм и громким флейтовьтм 
свистом. Обеспокоенная, птица из- 

дает громкий, неприятньгй звук, от- 
даленно напоминающий крик обо- 
зленной кошки, за что иволгу и зо- 

вут «лесная кошка». Особенно охот- 
но иволга гнездится в березовьгх и 
дубовьжх лесах, где сухо, деревья 
стоят довольно далеко друг от друга 
и лучи солнца хорошо прогревают 
землю. Реже гнездится в разрежен- 
ном сосновом или смешанном лесу, 
саду или в зарослях по берегам рек. 
Гнездо строится почти всегда на 
лиственньжх деревьях, очень ред- 
ко на соснах. Оно прикрепляєтся 
верхними краями к горизонтальной 
развилке ветви далеко от ствола, в 
периферийной части кронь(, на вь- 
соте 7-15, аиногда и больше метров 
от земли. Строят гнездо обе птицьт 
в течение приблизительно недели. 
Найдя подходящую развилку, пти- 
ць сплетают на ней искусно кор- 
зиночку, которую снаружи облицо- 
вьівают мхом и берестой под цвет 
дерева. Лоток гнезда вьістилаєтся 
тонкими  стебельками растений, 
клочками шерсти, перьями. В кон- 
це мая - начале июня происходит 
кладка, состоящая из 4-5 бельх с 

редкими небольшими черноватьми 
или коричневато-бурьми пятньйвш- 
ками неправильной формь яиц. На- 
сиживаєт яйца исключительно сам- 
ка, самец сменяет ее на непродол- 
жительное время лишь в особенно 
жаркие часьг дня. Через 13-15 дней 
вьлупляются птенць. Птенцов кор- 
мят оба родителя, прилетая с кор- 
мом к гнезду около 200 раз в день. 
Через 14-17 дней птенць покидают 
гнездо. Вначале они еще плохо ле- 
тают, и в течениєе недели родители 
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докармливают их. Отлет начинается 
в августе и продолжаєтся до конца 
сентября. В октябре птицьт уже на- 
ходятся на местах зимовок. Иволги 
- полезнье птиць: они в больших 
количествах поедают вредньх для 
леса волосатьх гусениц, которь»х 
большинство других видов птиц не 
трогаєт из-за ЯДдОвитьх ВвОЛОСКОВ. 
Кроме того, иволги едят пауков, 
а также насекомьжх, обитающих в 

кронах лиственньїтх деревьев (кло- 
пь, жуки, крупнье мухи и перепон- 
чатокрьмльг6е). В Овид. р-не гнездят- 
ся повсеместно, в том числе и в на- 
селенньх пунктах. 
ИНДЕКСЬІ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕИ  СРЕДЬЇ, 
індекси стану довкілля. Они 
предстают в виде вершинь пи- 
рамидьшю данньх об окружающей 
среде, в основаним которой нахо- 
дятся первичньюе даннье, затем 
идут обработаннье (после анали- 
тической работьт) данньв и пока- 
затели. Таким образом, показате- 
ли окружающей средь как стока 
(резервуара для) поступающих 
в нее веществ могут бьіть пред- 
ставлень в виде агрегированного 
индекса загрязнения, показатели 
устойчивости ресурсопользования 
можно свести в индекс ресурсои- 
стощения. Показатели жизнеобе- 
спечивающей функции зкосистем 
и поддержания биоразнообразия 
сводятся в агрегированную меру 
биоразнообразия - индекс риска 
зкосистемьєю. Социальньвюе показа- 
тели, отражающиєе зависимость 
здоровья и благосостояния че- 
ловека от качества окружающей 
средь:т можно вьгразить через ин- 
декс зкологического воздействия 
на качество жизни. Цель зколо- 

гических индексов - дать инфор- 
мацию о состояний окружающей 

средь и об оказьвающей на нее 
влияние деятельности человека в 
таком виде, чтобьєі вьйявить возни- 

кающие новье проблемь и стиму- 
лировать анализ зффективности 
принимаємьх в настоящеє время 
решений 
ИНТРОДУКЦИЯ, інтродукція 
- намеренное или случайное засе- 
ление какой-либо территории но- 
вьтм для данной территории видом 
(сортом, породой) животного или 
растения. В случае намеренного, 
как правило, имеет целью повь(- 
шениє зкономического дохода от 
местньжх  биоценозов. Случайно 
бьли интродуцированьг некоторье 
видьт сельскохозяйственньх вреди- 
телей, например, колорадский жук. 
Широко расселились с человеком, 
то есть, бьли интродуцировань 
на обширньх территориях, синан- 
тропньюе видью дрозофил, тарака- 
нь, крьюсью Непродуманная наме- 
ренная или случайная интродук- 
ция может иметь неблагоприятноєе 
влияние на био- или агроценозьк. В 
частности, интродукция 
ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ 
(вида), індекс усталеності - 
показатель устойчивости вида или 
популяции в биоценозе - козффи- 
циент вариации общей биомассьт 
вида или средней численности осо- 
бей по многолетним данньм. 
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, 
індустрія туризму -- зто сово- 
купность предприятий, учрежде- 
ний и организаций  материаль- 
ной и нематериальной сфер про- 
изводства, обеспечивающих про- 
изводство, распределение, обмен 
и потреблениє товаров и услуг 
для туристов, освоение и зксплуа- 
тацию  туристско-рекреационнь-х 
ресурсов и создание материально- 
технической базьг туризма. 
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КАБАН, Кабан  (Вепр), би5з 
5сгоїа - дикая свинья, самьгтй рас- 
пространенньй вид млекопитающих. 
Населяєт всю Европу на север до 
Скандинавского полуострова. В Азий 
обитает повсюду до Южной Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Востока к се- 

веру. Населяет и тропические районь 
материка, а также острова Сулавеси, 
Ява, Суматра, Новая Гвинея и др. Бьшл 
в Северной Африке (Алжир, Марокко, 
Египет и другие странью), но в боль- 
шинстве районов истреблен. Аккли- 
матизирован в ряде мест Северной 
и Центральной Америки, а также в 
Аргентине. Необьшчайно изменчив по 
размерам, пропорциям тела и окра- 
ске. Известно более 25 подвидов, но 

все они имеют типичньй облик ко- 
ренастого животного с длиной тела 
130-175 см, вьксотой до 100 см, редко 

немного больше и массой тела чаще 
60-150 кг (до 275 кг). Голова очень 
большая, клиновидно вьтянутая впе- 
ред. Уши длиннье и широкиєе, глаза 
маленькиєе, рьло с пятачком. Тело по- 
крьто упругой щетиной, зимой более 
длинной и густой, с подпушью. На 
спине щетина образует гребень, кото- 
рьй топорщится при возбуждений жи- 
вотного. Окраска от светло-бурой или 
серой до почти черной. Поросята по- 
лосатье. Живет в самьїжх разнообраз- 
ньх местах - от темнохвойной тайги 
до тропических лесов и пустьнь. В 
Европе особенно любит дубовье и 
буковьге леса, чередующиєся с поля- 
нами, лугами и болотами. Повсюду 
кочует в зависимости от урожая тех 

или иньїх кормов. Плавни, тростнико- 
вье и кустарниковье заросли по бе- 
регам Днестра и лимана - важнейшие 
места его обитания. Отсюда кабань 
периодически вьходят пастись в сте- 
пи. Повсюду могут совершать набе- 
ги на сельскохозяйственньвює Уугодья, 
особенно при неурожає естествен- 
ньх кормов. Питается разнообразной 
пищей, которую можно разделить на 
четьтре группль: 1) корневища, клуб- 
ни, корни, луковицьт растений, добь- 
ваємьюе большую часть года по всему 
ареалу и составляющие от 18 до 9690 
массьт других кормов; 2) плодь фрук- 
товьх деревьев, орехи, ягодьк, семена, 
используемьжюе после созревания и в 
случае хорошего урожая добьваємье 
зимой из-под снега. В конце лета и 
осенью зти корма могут составлять до 
30-9890 массь всех прочих кормов; 3) 
вегетативньже надземнье части расте- 
ний; зеленье части травянистьтх рас- 
тений потребляются главньм образом 
весной, а кора, ветки, побеги и ветошь 

как вьнужденньй корм нередко ис- 
пользуются зимой; 4) животнье кор- 
ма: земляньюе черви, насекомье и их 
личинки, моллюски, рьбьк, грьазунь, 
насекомояднье, яйца птиц, ящериць, 
змей, лягушки, падаль и т. д. - служат 
кормом кабанов чаще в тепльй период 
года, но в той или иной мере могут ис- 
пользоваться кругльй год. В среднем 
около 2/3 всего корма кабан добьгваєт 
из почвьгю или лесной подстилки. РЬ/- 
тье - очень Ххарактерньй для кабана 
способ добьвания пищи. За сутки ка- 
бан потребляєт от 2,5 до 6 кг кормов. 
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Размерьт участка обитания кабана за- 
висят от наличия кормов и защищен- 
ности угодий. Летом за сутки группь 
кабанов, как правило, проходят 4-3 
км по прямой; зимой в зависимости 
от снегового покрова -- от нескольких 
сотен метров до 3-5 км, редко больше. 
Осенью при неурожає естественньх 
кормов, когда кабаньт посещают поля, 
они совершают переходь по 6-12 км. 
Большую территорию занимают оди- 
нокие кабаньг; минимальньй участок 
обитания имеют свиньи с маленьки- 
ми поросятами. В пределах участка 
обитания кабана находится его лежка. 
Летом звери ложатся прямо на землю, 
лишь разгребая подстилку или кам- 
ни; в горах часто лежат между круп- 
нь камней, под скалами, на крутьіх 
северньжх склонах. Зимние лежки в 
лесу находятся под защитой густой 
кроньшю дерева или в чаще молодня- 
ков. Зимняя лежка представляєт со- 
бой углубление среди натасканной 
ветоши, мха, веток, хвоийи и т. д. В 

тростниковьїх зарослях - в большой 
куче стеблей и листьев. Зимой каба- 
нь  нередко используют стога сена. 
Логово самки перед опоросом, в ко- 
тором поросята проводят по крайней 
мере первьг6е две недели жизни, имеєт 
толстьгєе стенки, мягкую подстилку и, 
как правило, крьшу из веток или су- 
хой травь. В местах обитания кабана 
всегда есть купальни, представляю- 
щие собой углубления или ямьк, на- 
полненнье водой и грязью. Вблизи 
купален почва испещрена следами, 
деревья или камни несут следьі че- 
савшихся о них животньх. Особенно 
интенсивно кабаньт купаются в жару, 
в период линьки и во время гона. 
Губителен для кабана наст, кото- 
рьм животнью ранят ноги. Кабань, 
за исключением взросльжх самцов и 
самок с маленькими поросятами, ве- 
дут стадньтшй образ жизни. Наиболь- 

шие стада кабаньт образуют осенью 
в начале периода гона, когда самць 
присоединяются к группам свиней 
с молодняком. В дельте Днестра ка- 
бань иногда погибают при вьісоких 
паводках,  истощенньгю  бескорми- 
цей при многодневном пребьваниий 
в воде. Кабан - важнь6й охотничье- 
промьвгсловьшй зверь. Является родо- 
начальником домашней свиньми. 
КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ, 
Казарка  червоновола,  Вгапіа 
гибсоїз - мелкий по размеру гусь, 
весом около І кг. Отличаєтся от дру- 
гих гусей короткой шеей, бьстрьми 
движениями и яркой окраской. Пре- 
красно плаваєт и ньгтряєт. Окраска 
оперения лба, верхней стороньт голо- 
вь и шеий, спинь, хвоста и крьїшльев 
черная. По бокам головьт по большо- 
му рьтжему пятну, окруженному ши- 
рокой белой каймой. Зоб и бока шей 
рьтжие, отделеннье от черного брюха 
белой полосой. Клюв и ноги чернье. 
Гнездится краснозобая казарка только 
в пределах России и в очень ограни- 
ченном районе. Населяєт тундру и ле- 
сотундру Западной Сибири от восточ- 
ной части полуострова Ямал до бас- 
сейна Хатанги. Обитаєт вблизи водьїк. 
Являясь перелетньм видом, зимует 
на южном побережье Каспия, часто 
встречаєтся на пролете, а иногда на 
зимовке в Овид. р-не. Ограниченньйй 
ареал краснозобой казарки и наблю- 
дающееся сокращениє ее численно- 
сти вьізьвают тревогу за дальнейшую 
судьбу зтого ценного вида. Занесена в 
ККУ и ККМСОПІ. 
КАМЕНКА, Кам'янка,-Оепапіте 
оепапіпе - небольшая стройная 
птичка размером меньше воробья: 
длина ее тсла 150-170 мм, крила 90- 
100 мм, вес около 25 г. Хвост корот- 
кий, прямой. Окраска неяркая, но в то 
же время контрастная: темя и спина 
серье, надхвостье и основание хвоста 
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белье, крьтшлья и конец хвоста черньге. 
Самки окрашеньт тусклее. Гнездится 
каменка в Северо-Западной Африке, 
во всей Европе, в том числе и в Овид. 
р-не, в Азиий (за исключением край- 
него севера), на Аляске, на востоке 
Канадьт и в южньх районах Гренлан- 
диий. Зимует в тропической Африке, 
Южной Аравии и в Передней Азий. 
В весеннее время легко заметить 
самца каменки, совершающего свой 
токовьй полет. С несложной, но при- 
ятной песней взлетаєет он в воздух и, 
продолжая петь, порхает танцующим 
полетом, мелькая бельми участками 
оперения. Затем он планирует вниз, 
широко распустив хвост и расправив 
крьлья, садится на возвьшающийся 
предмет (пенек, камень) и низко кла- 
няєтся кому-то, вздергивая при зтом 
хвостик. Гнезда каменка устраийваєт 
на земле, в старьїтх норах грьтзунов, в 
норах береговьтх ласточек, в камено- 
ломнях и в трещинах скал, среди кам- 
ней на земле, а в населенньх пунктах 
под крьшами строений, в поленни- 
цах дров, в камнях, сложенньх у до- 
роги, Вьківодит птенцов два раза в год. 
Первая кладка бьгваєет в мае и состо- 
ит из 5-6 яиц, вторая - в конце июня. 
Яйца бледно-голубьгю с зеленоватьтм 
оттенком. Насиживание продолжаєт- 
ся обьшчно 13 дней, а вьткармливаниє 
в гнезде 13-15 дней. Из гнезда птен- 
цью вьібираются еще не умея летать. 
В конце августа - начале сентября 
птички обьединяются в небольшиєе 
стайки (по 20-25 штук) и начинают 
отлетать к югу. Пролет заканчивается 
в ноябре. Питаются каменки исклю- 
чительно мелкими беспозвоночнькми, 

среди которьх преобладают жуки, 
двукрьмлье, бабочки и их гусеницьї, 
перепончатокрьмлью; осенью поеда- 
ют ягодьв,. Корм собираєтся на земле, 
реже птичка ловит добьгчу, взлетая за 
ней в воздух. 

КАМНЕШАРКА, Крем'яшник, 
Агепагіа іпіегрге5 имеет пестрое 
оперение. Верхняя часть спинь у нее 
зеленовато-черная с ржавьми пятна- 
ми, зоб и грудь серье, брюшко белое. 
Задняя часть спинь белая, перья у 
основания хвоста чернье, кроющие 
хвоста белье. Самка окрашена не- 
сколько тусклее. Зимой и самец и 
самка в основном темно-бурье. Дли- 
на крьла камнешарок 14-16 см, вес 
95-115 г. Они гнездятся по берегам 
северньх морей и только в области 
Балтийского моря заходит в умерен- 
нье широть6. В Овид. р-не встречаєт- 
ся на пролете. 
КАМБІШНИЦА, Курочка водя- 
на, СаШпиша сВіогориз5 размером 
немного менеєе галки, весит около 
150 г. Камьпиница прекрасно плаваєт 
и ньряєт, бьстро бегает по земле и 
среди зарослей, может хорошо лазать 
по кустарникам, охватьвая их ветви 
длинньми пальцами. Летает мало и 
неохотно, но способна бьегстро пре- 
одолевать большиє расстояния. Ка- 
мьшница широко распространена по 
всем материкам, за исключением Ав- 
стралиий, но преимущественно в тро- 
пических и субтропических областях. 
Населяет крупньєе и мелкие водоеміі, 
густо поросшие болотной и древесной 
растительностью. В северньжх частях 
ареала камьшиница перелетна, на юге 
оседла. Появляются камьішниць! поч- 
ти всегда парами, которьєе образуют- 
ся, по-видимому, на зимовках. Вскоре 
после прилета камьішницью присту- 
пают к устройству гнезда. Гнездятся 
в Нижнеднестровском НИ, в верхо- 
вьях Сухого лимана, в пойме Барабоя. 
В зависимости от характера местно- 
сти гнезда помещаются на стеблях 
камьша или тростника, на кустах, 
деревьях, кочках, даже на пеньках, 
но всегда затопленньх, так что птица 
добираєется к гнезду вплавь. В кладке 
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бьмваєт от 6 до 12 яйиц, весьма измен- 

чивьх по окраске. Размерьг их: 41-45 
Х 29-32 мм. Насиживание начинаєт- 
ся, когда откладка яиц близится к кон- 

цу. В основном насиживаєт самка, но 
иногда помогаєт и самец. У гнезда с 
яйцами и у птенцов держатся обе пти- 
цьо  гнездовой парь. Продолжитель- 
ность насиживания 19-22 дня. Пу- 
ховички в первьій день жизни могут 
плавать и ньгрять. Вьводит птенцов 
камьшиница дваждьшю в лето. Первье 
кладки бьтвают в апреле и має, вторьге 
- во второй половине июня и в июле. 
Птенцов первого вьтводка родители 
покидают рано, позтому они начи- 
нают вести самостоятельную жизнь, 
едва достигнув половинь величиньт 
взрослой птиць; на ночь они обьічно 
собираются в гнездо. Вторье вьгвод- 
ки держатся с родителями вплоть до 
отлета. Осенний отлет начинаєтся до- 
вольно рано, еще при теплой погоде 
- во второй половине августа - начале 
сентября и затягиваєтся до замороз- 
ков. Питаєтся камьшница почти ис- 
ключительно животной пищей - во- 
дньми насекомькми, пауками, мелки- 
ми моллюсками, которьтх склевьтваєт 
с приводньх частей растений. В охот- 
ничьем хозяйстве значения не имеет, 
добьтваєтся охотниками случайно и в 
небольшом количестве. 
КАМБІШЕВКА-БАРСУЧОК, 
Очеретянка лучна, Асгосерраіш5 
5сСпоепораєпиз. Спинная |  сто- 
рона зтой птички коричневатая с 
черновато-бурьтми продольньмми пят- 
нами, исчезающими на пояснице; чер- 
ньже пестринь на голове обьтчно обра- 
зуют четьре продольнье полось. Над 
глазами от клюва до затьлка проходят 
широкиє и длинньве охристьвве «бро- 
ви». Маховьіе и рулевьге перья бурье 
с сероватьтми кончиками. Брюшная 
сторона тела желтовато-глинистого 
цвета с более темньми боками. Дли- 

на тела около 150 мм, крьгла около 70 
мм, вес 11-15 г. Гнездится барсучок 
в зарослях полуводной растительно- 
сти по берегам самьїх разнообразньтх 
водоемов Европьг, Западной Сибири, 
Кавказа и частично Средней Азий. Зи- 
мует в Восточной и Центральной Аф- 
рике. В Овид. р-не появляєется в конце 
апреля, мае. Там, где тростниковьге 
и таловье заросли занимают у водьт 
достаточно обширнье площади, опи- 
сьваємую птичку можно встретить. 
Часто ее присутствиє в гнездовой 
период пение самцов особенно на зо- 
рях. Песня мелодичная, но изобилует 
скрипучими звуками. Гнездо строит- 
ся невдалеке от водьг, реже - над не- 
глубокой водой и помещаєтся между 
стеблями околоводньх растений или 
сучьями кустарников невьсоко над 
землей и несколько вьше, если оно 

находится над водой. 
КАМБІШЕВКА ДРОЗДО- 
ВИДНАЯ, Очеретянка велика, 
Асгосерпаїшця агипдаіпасейя одна 
из самьжх крупньїх славковьх птиц: 
длина превьшаєт 200 мм, вес око- 
ло 30 г. Спинная сторона оливково- 
бурая с легким рьтеватьм оттенком. 
Над глазом бледно-охристая «бровь». 
Брюшная сторона грязно-белая с бо- 
лее светльм горлом и передней сто- 
роной шеий. Гнездится дроздовидная 
камьшевка по окруженньтм тростни- 
ками, кустарниками или вьгсокотра- 
вьем водоемам в Европе и Азии (за ис- 
ключением севера и крайних южньх 
районов), в Австралии и на островах 
Малайского архипелага, в некоторбіх 
районах Северной Африки. На тер- 
риторий обширного ареала образует 
около 20 подвидов. В северной части 
ареала зто перелетная птица, зимую- 
щая в Центральной и Южной Афри- 
ке, в Южной и Юго-Восточной Азии; 

в южной части, по видимому, ведет 

оседльй или кочевой образ жизни. 
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После прилета птиць ждут, когда де- 
ревья и кустарники оденутся пьшішной 
листвой, а тростник дорастет до нор- 
мь, и все зто время самец поет. Песни 
громкие, трескучиє. Через 3-4 недели 
после прилета самка начинаєт вить 
гнездо, а самец лишь сопровожда- 
ет ее во время сбора строительного 
материала. Глубокое, чашеобразное 
гнездо свиваєтся в тростнике (ино- 
гда в прибрежньх кустарниках) на 
вьтсоте 50-180 см над водой и прочно 
прикрепляєтся к нескольким близко 
стоящим стеблям. Кладка состоит из 
3-6 бледно-зеленоватьїтх яийц, покрь- 
тьх буроватьми пятнами и мелкими 
сероватьми крапинками. Насижива- 
ние продолжаєется около двух недель; 
столько же времени - 13-14 дней - 
взрослье птицью кормят птенцов в 
гнезде. В августе дроздовидньгве ка- 
мьшішевки из северньх частей ареала 
начинают отлетать на места зимовок. 
Основу питания дроздовидной камь- 
шевки составляют жуки, стрекозь, 
мухи и другие околоводнье насеко- 
мье; изредка она поедаєет головасти- 
ков и маленьких лягушат. В Овид. 
р-не является наиболее обквічной пти- 
цей водно-болотньгх угодий. 
КАПИТАЛ ПРИРОДНЬІ(ІЙИ, кха- 
пітал природний - запась, состоя- 
щие из жизнеподдерживающих си- 
стем (систем жизнеобеспечения), био- 
разнообразия, возобновимьх и невоз- 
обновимьмх ресурсов, используемьх 
человеком или представляющих для 
него интерес. Природньвй капитал, 
или природное богатство - включаєт 
запасьт природньх активов, таких как 
почва и леса, животньй мир и водньве 
ресурсью. биологическиєе видьг6, ланд- 
шафт, увлажненнье земли. Иногда 
говорят о включений в зто понятие 
ассимиляционной емкости зкосистем, 
учета зффекта биогеохимических ци- 
клов и знергетических потоков. При- 

родньй капитал рассматриваєтся в 
качестве актива в зкономике с потен- 
циалом увеличения производитель- 
ности и благополучия людей. Напри- 
мер, ценность природного ресурса 
как зкономического актива зависит 
от величинью дохода или благопо- 
лучия, которьй он может принести. 
Производительность антропогенного 
(созданного человеком) капитала все 
больше ограничиваєтся сокращениєм 
размеров природного капитала. - 
КАРАВАЙКА  (БЛЕСТЯЩИЙ 
ИБИС),  Коровайка,  Ріесааіз 
ГаісіпеПНиз. Птица, величиной и сло- 
жением напоминаєет большого кронш- 
непа, но отличаєтся от него темной 

каштановой окраской, а в полете еще 
и тупьми крьльями. Лоб у зтой пти- 
ць зеленоватьй, маховье и рулевьге, а 
также большиєе кроющие перья темно- 
зеленье с пурпуровьм отливом. Клюв 
длинньй 100-140 мм изогнутьй. Дли- 
на крьла у самцов в среднем 254 см, 
у самок 55 см. Каравайка распростра- 
нена на всех материках, однако не 
везде одинаково широко. Гнездится 
в Южной Европе, кое-где в Средней 
Азий, в Южной Азий, от Малой Азий 

до Бирмь и Цейлона, на Филиппин- 
ских островах, на Яве, в Австралиий, 

в тропических частях Африки и на 
Мадагаскаре. В Южной Америке 
она широко распространена к югу от 
Амазонки, гнездится на Антильских 

островах и в южньх частях Северной 
Америки. В нашем крає появляется в 
начале апреля. Селятся каравайки в 
дельте Днестра колониями в несколь- 
ко сотен и даже тьгсяч пар, а иногда 
и небольшими группами, например, 
в три гнезда. Если гнездо строится в 
заломах тростника, то и сделано оно 
из стеблей тростника, если на дереве, 
то из сучьев. Полная кладка состоит 

обьшчно из 4 яиц, но иногда бьваєт би 

даже 5 яиц. Скорее всего уже от двух 
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самок. Насиживают оба родителя, 
причем в некоторьжх местах отмече- 
но, что днем на яйцах сидят самцьік, а 

ночью самки. По прошествимй 21 дня 
начинают появляться птенць, но не 
все сразу, а примерно через такиє же 
промежутки времени, как откладьгва- 
лись яйца. После зтого самец занима- 
ется разьіскиванием корма. Подлетая 
к гнезду, он передает корм самке, ко- 
торая и кормит молодьх. До поднятия 
молодьїх птиц на крьюло родители их 
кормят от 5 до 7 развсутки. Примерно 
через неделю после вьлета из гнезда, 
т. е. в 30-дневном возрасте, птенцьт 
начинают кормиться самостоятельно. 
Во второй половине августа и первой 
половине сентября происходит отлет. 
Взросльгюе птиць, как правило, летят 
отдельно от молодьтх. Каравайки пи- 
таются насекомьми и их личинками, 
моллюсками, червяками, рачками и 
даже небольшими лягушками. Когда 
бьтваєт массовоєе появлениє саран- 
чи, каравайки долгое время кормятся 
ею. В последнее десятилетия числен- 
ность караваек очень уменьшилась и 
они занесень ККУ. Каравайка - один 
из символов Нижнеднестровского на- 
ционального природного парка. 
КАРАКУРТ, Каракурт, 
Гасгодесіця  (гедесітоинаїия -- 
паук средней величиньт (самка 10-20 
мм, самец 4-7 мм), черньгй с красньї(- 
ми точками на брюшке. Излюблен- 
нье места обитания - польєнная це- 
лина, пустоши, склонь оврагов и т. 
п. Самка делаеєт логовище в углубле- 
ниях почвь6, часто в норах грь6зунов, 
растягивая у входа ловчиє сети из 
неправильно переплетенньх нитей, 
и откладьваєт множество яиц (кара- 
тутьт очень плодовтиьі). Зимуют яйца 
в коконах, которье по два - четьгтре 
подвешиваются в логовище. Молодь 
вьходит в апреле и разносится на пау- 
тине ветром. К июню она становится 

половозрелой. С наступлением жарь 
молодье самки и самць мигрируют, 
разьскивая места, для спаривания. 
После зтого самки ищут места для 
устройства постоянного  логовища, 
где помещают коконь6ю. Число укусов 
каракуртом людей ий животньіх повьі- 

шается как раз в периодь миграций 
самок (июнь и июль). Яд их в 15 раз 
сильнее яда гремучей змеий. На месте 
укуса видно маленькое красное пят- 
ньшко. Через 10-15 минут резкая боль 
распространяєтся в область живота, 
поясниць и груди, немеют ноги. На- 
ступает сильное психическое возбуж- 
дение, укушенньй испьтьваєт страх 
смерти. Нередко наблюдаются голо- 
вокружениєе, головная боль, удушье, 
судороги, рвота. Характерно посине- 
ние лица, замедление и аритмия пуль- 
са, появление белка и крови в моче. 
Через 3-5 дней на коже появляется ха- 
рактерная сьшть и состояние улучша- 
ется. Вьиздоровление наступаєт через 
2-3 недели, но слабость остается еще 

более месяца. В тяжельх случаях, при 
отсутствий медицинской помощи, че- 
рез день-два после укуса наступает 
смерть. Наиболее зффективное сред- 
ство лечения -- противокаракуртовая 
сьтворотка. ., 
КАРАСЬ ЗОЛОТОИ, Карась зо- 
лотий, Сага55іц5 сага55іш5 отли- 
чается от другого вида - серебряного 
меньшим числом жаберньх тьш(чинок 
на первой дуге (у золотого карася 
23-33, у серебряного 39-50). Спина 
карася обьютчно темно-коричневая, с 
зеленоватьм  отливом; бока темно- 

золотистьтюе, иногда с медно-красньтм 
отливом; парнье плавники бкгвают 
слегка красноватье. Живет карась в 
заболоченньх, заросших водоемах, в 

пойменньжх озерах дельтью Днестра, 
в реках он редок, держится на участ- 
ках с замедленньтм течением. На зиму 
закапьваєтся в ил и вьтживают даже 
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тогда, когда в холодньтюе бесснежнье 

зимь  мелкиє стоячиє водоемьг про- 
мерзают до дна. Такую же стойкость 
караси проявляют и при летних засу- 
хах, когда озера и болота, в которьтх 
они живут, пересьтают. Они способ- 
ньт закопаться в ил на глубину до 70 
см. Благодаря необькновенной вьі- 
носливости карась часто является 
единственньм представителем ихти- 
офауньт водоемов. И очень изменчив 
в зависимости от условий существо- 
вания. Так в водоемах сильно заболо- 
ченньх, с неблагоприятньми усло- 
виями питания, он образует больше- 
головую, медленно растущую и рано 
созревающую карликовую форму, а 
в водоемах с благоприятньми усло- 
виями бьстро растет. Половозрельтм 
карась становится на 4-м году. Самцьт 
созревают несколько раньше самок. 
Икрометание начинаєтся при темпе- 
ратуре не ниже 147С. Икра липкая, 
вьіметьваєтся на подводную расти- 
тельность. Плодовитость большая, до 

300 тьс. икринок. Нерест групповой, 
довольно шумньй. Обьвшмно ближе ко 
дну находятся самки, а наверху вер- 
тятся и прьгают самць-. Как только 
самки начинают вьшпускать икру, сам- 
ць переворачиваться набок и поли- 
вают ее молоками. Нерест продолжа- 
ется 2-3 дня, но так как икрометаниє 
порционное, то наблюдаєется несколь- 
ко заходов на нерест. Развитие карася 
происходит на водньх растениях, к 
которьтм приклеиваются вьтметаннье 
самкой икринки. Молодь питаєтся 
планктоном. Пищу взрослого карася 
составляют растительнье и живот- 
нь организмь, а также детрит. При 
благоприятньх условиях карась рас- 
тет хорошо, и его разводят в прудах, 
где карп приживаєтся плохо. Карась 
может достигать длинь 45 см и веса 
более 3 кг. Но обьшчно дородньми счи- 
таются зкземплярьт весом 500-600 г. 

КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЬІЙ, Ка- 
рась срібний, Сага55іш5 айкгаїия 
отличаєется от золотого большим чис- 
лом жаберньх тьшчинок, серебристой 
окраской боков и брюшка, черньм 
цветом брюшинь. Серебряньтй карась 
встречаєтся в Днестровском и Сухом 
лимне. Определить ареал обоих видов 
очень трудно, так как караси издавна 
широко расселяются человеком. Се- 
ребряньй карась например завезен в 
Северную Америку, в прудь Западной 
Европь, Таиланда, Индии. По срав- 

нению с золотьжм он более привязан к 
большим озерам, встречается в боль- 
ших реках. Растет обьшмчно бьгістрее 
золотого, достигаєт веса более І кг. В 
питаниий довольно большое значениє 
имеет зоо- и фитопланктон. Серебря- 
ного карася разводят в прудах, где не 
может жить карп, или подсаживают в 
карповье прудь. Половой зрелости 
самки карася достигают в 3-4 года. 
Плодовитость 160-400 тьгс. икринок. 
У серебряного карася наблюдаєтся 
необьшчноєе соотношение полов. Чаще 
всего встречаются популяции, где 
самць совершенно отсутствуют или 
только изредка появляются среди са- 
мок. Самки из таких однопольх по- 
пуляций размножаются при участий 
самцов других видов рьюб, близких 
по зкологий размножения (золотой 
карась, линь, карп). В потомстве по- 

лучаются только самки, ничем не от- 
личающиеся от материнских особей. 
Зто происходит благодаря особому 
способу развития, при котором спер- 
мий, проникший в яйцеклетку, не 
оплодотворяєт ее, а лишь стимулиру- 
ет дальнейшее развитие яйцеклетки; 
но зто не партеногенез, так как без 
осеменения икра не будет развивать- 
ся и погибнет. Такой способ размно- 
жения носит название гиногенеза, в 
переводе на русский язьгк зто означа- 
ет рождение самок. Изучение свойств 
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спермиев самцов серебряного карася 
показало, что в том случає, когда сам- 
ць составляют ничтожную часть ста- 
да, их способность к оплодотворению 
икрь ограниченна: они вьшолняют 
роль, подобную роли чужих самцов. 
Самць двупольх популяций не про- 
являют никаких признаков ограни- 
ченной способности к оплодотворе- 
нию. Очевидно, обе категории самцов 
отличаются по своей наследственной 
природе; возможно, что и самки из 
двупольх популяций отличаются от 
самок однопольх популяций. В то 
же время интересно отметить, что 
однополье популяции под влияниєм 
внешних условий могут изменяться 
и в них появляются в значительном 
количестве самць. Такое явление на- 
блюдаєтся при снижениий кормности 
водоемов, при периодических замо- 
рах, т. е. при значительном ухудше- 
ний условий жизни. В зтих случаях 
популяции реагируют замедлениєм 
темпа роста, появлением и возраста- 
нием числа самцов, карликовостью 
самцов (часть из них созреваєт в воз- 
расте одного года). Особи двупольх 
популяций отличаются лучшим вьі- 
живанием, более ранним созреваниєм 
самок, но отстают в росте. Позтому в 
прудовьх хозяйствах культивируют 
однополье популяции. Серебряньй 
карась отличаєтся удивительной пла- 
стичностью, и широко известная зо- 
лотая рьюбка, представляющая собой 
хромиста серебряного карася, оказа- 
лась прекрасньм обьхеектом для селек- 
ционной работь. Золотая рьгбка вьг5- 
ведена от серебряного карася в Китає 
почти тьсячу лет назад, в Х-ХП вв. В 
ХУЇ в. она бьла завезена в Японию. В 
Китае и Японим в результате длитель- 
ной селекции получен ряд замечатель- 
ньх ее форм. В 1611 г. золотьге рьйбки 
бьли доставлень в Португалию, в 
конце ХУП в. - в Россию, в 1723 г.- в 

Англию. В настоящее время золотье 
рьбки - одни из самьжх популярньх 
аквариумньх и  прудовьжх  рьбок. 
Широкому распространению способ- 
ствует их неприхотливость и чрезвьі- 
чайное разнообразие. В результате 
длительной селекции, последующей 
гибридизации, а также воспитания в 
различньх условиях в Китає, Корее и 
Японий вьведено несколько сотен по- 
род зтой декоративной рьгтбь. В одо- 
машненном состоянимй рьвбки утра- 
тили свойственную дикому предку 

подвижность, тело у большинства по- 
род стало более коротким и широким. 
Изменились длина и форма плавни- 
ков. У некоторьїх пород отсутствуют 
спиннье плавники, у иньх изменень 
размерьг и положение глаз. Имеются 
рьтьт с различньми наростами на го- 
лове, с прозрачной чешуей. Особенно 
велико разнообразие окраски. Суще- 
ствует несколько цветовьх вариаций: 
красная, серебристая, черная и др. Са- 
мьюе различньжю сочетания ий измене- 
ния зтих признаков дают чрезвьшчай- 

ное разнообразие форм золотьх рь5- 
бок. Считается, что у золотой рьйбки 
больше пород, чем у любого другого 
домашнего животного. В настоящеєе 
время различают свьше полутора де- 
сятков пород золотой рьвюки. Живут 
золотьт6"е рьюбки долго, до 35-40 лет. 
КАТАСТРОФА  ЗКОЛОГИЧЕ- 
СКАЯ, Катастрофа екологічна - 
неравновесное, нестационарное пре- 
образованиє  окружающей  средь(, 
следствием которого является потеря 
устойчивости (потеря равновесия) в 
результате изменения собственньтх 
параметров и/или бьстрого изменения 
внешних переменньх. К.з. переводит 
окружающую среду в обл. равновесия 
с меньшими, в сравнениий с исходньтм 
уровнем сложности, знергетическим 
и зкологическим потенциалом. К.з. 
возникает нередко на основе прямого 
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или косвенного антропогенного воз- 
действия, а также неблагоприятного и 
опасного природного явления. 
КАТРАН, Колюча акула, 54дцаїшц5 
асапіФіа5 имеет очень широкоє рас- 
пространениєе в умеренно тепльх и 
умеренно холодньх водах северного 
и южного полушарий, но отсутствую- 
щая в вьсокой Арктике, Антарктике 
и в зкваториальньх и призкватори- 
альньїх районах. Численность колю- 
чей акульт в некоторьх районах весь- 
ма значительна. В Черном море, где 
ее назьтвают катраном, зто обхеічнь6й 
вид. Катран - некрупная акула длиной 
около І м и достигающая иногда 2 м 
при весе около 14 кг. Продолжитель- 
ность жизни -- до 25 лет. Ведет стай- 
ньшй образ жизни и держится обьічно 
в придонньх слоях - до глубинь 180- 
200 м, но встречается и у поверхно- 
сти моря. В открьтом океане колючая 
акула не встречается, однако отдель- 
нье особи, возможно, отходят далеко 

от берегов. Известен случай, когда 
колючая акула, помеченная у берегов 
Калифорнии, бьшмла вновь поймана в 
водах Япониий через 7 лет после вьі- 
пуска (возможно, правда, что она со- 
вершила зтот путь вдоль береговой 
линии). Колючая акула принадлежит 
к числу бентоядно-Хищньх рьвб. Бе 
пищу составляют различньве рьібь 
(сельдь, сардиньг, треска и др.), ра- 
кообразньюе (крабь, креветки), го- 
ловоногиє  моллюски  (осьминоги, 
кальмарь), черви и другие донньвєе 
животнье. Там, где колючих акул 
много, они наносят существенньмй 
вред рьболовству, обьедая рьг6бу в се- 
тях и на крючках, перегрьгїзая снасти, 
разрьвая сети. В некоторьїх странах 
даже вьідвИГались предложения об 
обьявлений колючей акулью вредной 
рьбой и о вьшлате вознаграждения 
за вьлов (подобно тому, как вьіпла- 
чиваются премиий за убитьх вол- 

ков). Для человека, находящегося в 
воде, катран не представляет никакой 
угрозьт. Однако взятьй в руки катран 
может, изгибаясь, нанести своими 
колючками рань, тем более неприят- 
нье, что слизь, покрьвающая шипь 
плавников, имеет ядовитье свойства. 

Колючая акула принадлежит к числу 
яйцеживородящих видов. Развиваю- 
щиеся яйца размещаются у самки в 
желатинозньїх капсулах, лежащих 
в расширенньжх яйцеводах. Каждая 
капсула содержит от 3 до 13-15 яиц 
диаметром около 4 см. Вьнашива- 
ние потомства продолжаєтся - 18-22 
месяца Размерью новорожденнь(іх со- 

ставляют обьшмчно 20-26 см. Катран 
занимаєт немаловажноєе место среди 
сьедобньх акул, используемьх про- 
мьслом. В некоторьх европейских 
странах (в Англиий, например) вкус- 
ное и жирное мясо колючей акуль(, не 
имеющеє специфического для мно- 
гих других акул аммиачного запаха, 
ценится даже вьше, чем сельдь. В 
довоенньюе годь маринованнью или 
копченье продукть из колючей аку- 
ль поступали на немецкий рьвнок под 
названиєм «морской угорь» и пользо- 
вались большим спросом. 
КВАКВА,  Кавак, Мусбісогах 
пусбїсогах. В отличие от других ца- 
пель кваква имеєт коренастое телос- 
ложение и более короткую шею. Верх 
головь и плечевье перья черньюе с 
синеватьтм металлическим отливом. 
Лоб, надбровная полоса, а также 

брюшная сторона тела белье. Крьгг- 
лья, поясница и хвост серье. Клюв 
черньй, радужина красная. В брачное 
время у самца имеются 2-4 длинньїх и 
узких украшающих пера белого цвета. 
Длина креила 26-30 см. В Евразии зта 
птица распространена от Испаний на 

восток до Балхаша, затем в Южной и 

Юго-Восточной Азий. Есть в Японий. 
Гнездится на Мадагаскаре, в Южной 
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и Северо-Западной Африке. Населяет 
всю Южную Америку, а в Северной 
примерно до Великих озер, есть на 
Антильских и Гавайских островах. В 
Центральной Америке отсутствуєт. 
Держится по болотистьм, поросшим 
древесной растительностью террито- 
риям и устраиваєт гнезда на деревьях, 
а если их нет или мало, то в камьшішо- 
вьх и тростниковьїх крепях. Колоний 
квакв могут бьть очень большими -- 
до двух, двух с половиной ть6сяч птиц. 
Именно такие колоний формируют 
кваквь: в Нижнеднестровском НПП. 
Как все цапли, кваквь питаются раз- 
личной животной пищей. Основу их 
питания, составляют воднье и мел- 
кие наземнье животнь6е (насекомь(е, 
лягушки, ящерицьї(, грьвзуньт). Кваквь 
ведут ночной образ жизни. Днем си- 
дят спокойно небольшими стайками 
на деревьях или в камьшше, прячась от 
солнца. Ото крикливьве птиць, осо- 
бенно во время гнездования. Голос их 
звучит как своеобразное «квак, квак, 
квак», повторяющееся с перерьгвами. 
КВАКША,  Файка,  Крякавка, 
Квакша, Нуіа агрогеа или древес- 
ная лягушка. Распространена от Сре- 
диземноморья через Западную Ев- 
ропу, юго-запад Европейской части 
бьівшего СССР, Украину, Крьм, Кав- 

каз и Малую Азию до Ирана вклю- 
чительно. Размерь | обкнікнОвенноЙ 
квакши - 35-45 мм. Окраска квакш 
очень изменчива. В Овид. р-не явля- 
ется обьтчньм видом. Встречаются 
молочно-белье, лимонно-желтьге, 

сиреневье, серьюе, почти черньге и, 
наконец, пятнистьгве зкземплярь. Зто 
связано с действием температурьг 
и влажности. При пониженим тем- 
пературью и увеличений влажности 
животнье темнеют. Большую часть 
жизни квакши проводят на суше, 
забираясь на деревья, кустьт И ВЬБІ- 
сокие травянистьєе растения, но об- 

ладают одинаковой способностью 
передвигаться и в воде, и среди ли- 
ствь деревьев. На протяжений почти 
всего теплого времени года и днем, 
и ночью можно сльшать их громкие 
голоса, напоминающие утиное кря- 
канье. В питаниий квакш 9607 состав- 
ляют наземньюе корма. Зто блошки 
(Наїнсіпі), щелкуньг (ЕЇагегідає), раз- 
личнье длистоедьи (Сргу5опеПаає), 
гусениць и муравьи. Значительнь«й 
процент (17,690). приходится на ле- 
тающих насекомьх. При ловле до- 
бьшчи квакши вьбрасьвают длинньтй 
липкий язьк, бьющий по жертве. За- 
хватив крупную добьмчу запихивают 
ее в рот при помощи передних лап. 
Квакша уходит на зимовку в конце 
сентября-в октябре. Зимуєт в щелях 
каменньх сооружений, под листьями 
и мхом у подножия деревьсв, в ду- 
плах, норах, под камнями и в иле на 
дне водоемов. Просьтаются в нача- 
ле апреля. Сначала самцьі, а 6-5 дней 
спустя самки. С серединьт апреля на- 
чинаются громогласнье концертьї, в 
водоемах, окаймленньх тростником, 
кустами и деревьями. Спариваниєе и 
икрометание длится весь май. Икра 
откладьваєтся порциями, в виде ком- 
ков, на протяжении 2-48 часов. Одна 
самка может отложить 8300-1000 
икринок. Диаметр яиц - 1-1,5 мм, а 

вместе с оболочками - 4 мм. Яйца 
квакши могут бьть оплодотвореньт 
на суше и способнь долго противо- 
стоять вьсьханию. Однако лучше 
икра развиваєтся на дне водоемов. 
Светлье личинки вьлупляются из 
яйц примерно на І1І0-й день Пример- 
но на 51-й день у нормально разви- 
вающихся головастиков вьрастают 
задниє ноги. Перед метаморфозом 
головастики составляют около 12570 
от размеров взросльх. Метаморфоз 
наступает примерно на 90-й день. Из- 
вестньт случаий зимовки личинок. По- 
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ловозрелость наступаєт на 3-4-й год. 
В неволе продолжительность жизни 
до 22 лет. Занесена в КК МСОП. 
КЕДРОВКА, Горіхівка, Хисіїгаєба 
сагуосагасте5 -- Птица, чуть помень- 
ше галки (вес 125-190 г) и с более 
тонким и длинньм клювом. Окраше- 
на в темньй коричневато-бурьмшй цвет 
с бельми пятнами. На конце хвоста 
светлая кайма. Будучи типично лес- 
ной птицей, она ловко прьгаєт по 
ветвям ХВОЙНЬхХ деревьев, а также 

подвешиваєтся к шишкам, висящим 
на ели. Кедровка - характерньій оби- 
татель тайги. В Овид. р-не встречаєт- 
ся в зимний период. 

КОВБІЛЬ ЛЕССИНГА, Ковила 
Лессінга, 5бра І,езб5іпоіапа. Ко- 
вьлей в мире насчитьвают свьше 
300 видов. Распространеньшю они в 
тропических, субтропических и уме- 
ренньх поясах обоийх полушарий. 
Прерии, пампась, степи - вот их ис- 
коннье места обитания. Попадаются 
и на остепненньхх лугах, суходолах и 
скалах. В пределах Украйньг найдено 
и описано несколько десятков видов. 
Самьтшй распространенньй, ценньй в 
хозяйственном отношений -- КОВЬІЛЬ 
Лессинга, или ковьЬІЛоОКк, - многолет- 

ний, плотнокустовьшй злак. Стебли у 
него многочисленнь6е, ГОЛье, лисСтья 
шершавне, волосистьєе. Вьгсота неве- 
лика, в среднем с полметра. Ость пе- 
ристая, дваждьі коленчатая, согнутая, 
- второго колена ость скрученная, 
голая. Зерновка волосистая, длиной 
с ноготь. Ковьлок на молодьх зале- 
жах не встретить, потребуется 10-12 
лет, пока он поселится на запущен- 
ной пашне. Пробуждаєтся ранней 
весной, как только немного прогре- 

ется почва. Августовской порой за- 
старелье побеги отмирают, приоб- 
ретая светло-желтьюе тона. Зато при 
осенних дождях зта степная трава 
начинаєт отращивать новье зеленьтг6е 

побеги, с которьми и уходит в зиму. 
Ковьмль Лессинга - весьма ценная 
кормовая трава. На пастбищах она хо- 
рошо поедается лошадьми и овцами, 
причем вьсокая поедаємость злака 
наблюдаєтся с начала отрастания до 
цветения. Позже злак грубеет, покрь- 
ваясь к тому же колющими остями. И 
вьшасать на нем скот можно лишь в 
мокрую погоду. Издавна известен как 
нажировочньй корм. Еще в 1301 году 
агроном В.А. Левшин писал: «Лоша- 
ди и все скотьт траву зту безмерно лю- 
бят и в короткое время на пище зтой 
разьедаются». Интересно, что из мо- 
лока кобьшлиц, вьшасаємьх на ковьл- 
ке, кумьюс получаєтся особенно це- 
лебньтм. Урожайность ковьля неболь- 
шая - восемь-десять центнеров сена с 
гектара, но скошенная трава усьхаєт 
всего в два раза. Правильно вьсушен- 
ное сено богато переваримьм белком, 
что вообще-то и определяєт ценность 
злака. В Овид. р-не встречаєтся на це- 
линньх участках степей в прибреж- 
ной зоне Черного моря, Днестров- 
ского лимана, в балках, на курганах. 
Занесен в ККУ. 
КОВЬІЛЬ ВОЛОСАТИК или 
ТЬІРСА, Ковила волосиста, 5бїра 
саріата. Зтот вид ковьмля чрезвь- 
чайно приспособлен к разньм при- 
родньюм условиям. На старьгїх залежах 
образует порой чистьвев, плотнье за- 
росли. Как и ковьіль Лессинга, - мно- 
голетник. Листья свернутьт вдоль, сна- 
ружи шершавкне, внутри опушенньї(е. 
Короткая ость голая, крепкая. Стебли 
вьтягиваются на полметра и вьіше. 
Весной тьрса отрастаєт медленно, да 
и потом развиваєтся не бьгстро. За- 
цветает позже других ковьгмлей. Зато к 
осени зти ковьгли, сереют, отмирают, 
а тьтрса остается зеленой. 
До плодоношения волосатика его ли- 

стья - лакомьй корм для лошадей и 
овец. Вовремя заготовленное сено 
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по питательности лучше лугового. 
Но вот волосатик отцвел и как корм 
стал не только бесполезньм, но и 

опасньм. Остистьве его зерновки ра- 
нят животньм ротовую полость, на- 
биваются в шерсть и, раскручиваясь 
шильями вонзаются в тело. Особенно 
достается овцам. Зуд, отсутствиєе ап- 
петита может привести к истощению 
и даже падежу. В Овид. р-не встреча- 
ется на целинньх участках степей в 
прибрежной зоне Черного моря, Дне- 
стровского лимана, в балках, на кур- 
ганах. Занесен в ККУ. о 
КОВБІЛЬ УКРАЙНСКИИ, Ко- 
вила українська, 5бра исгаїпіса. 
Многолетнее растениєе 30-60 см вь- 
сотой. Листья 0,3-0,6 мм в диаметре, 

снаружи сильно шероховатье от гу- 
сто расположенньх шипиков, часто с 
примесью жестких щетинок, внутри 

густоволосистье. Язьїшчки листьев ве- 
гетативньх побегов обьюшчно 0,9-2 мм. 

Размножаєтся семенами, плодоносит 
очень обильно. В Овид. р-не встре- 
чаєтся крайне редко на склонах Дне- 
стровского лимана. Занесен в ККУ. 
КОЗОДОЙ, Дрімлюга, 
Саргітиієця ешгораєшя. Спинная 
сторона птицьшю буровато-сероватая с 
более темньми пестринами и с чер- 
новатьми  продольньми  полосами, 
а также с более или менее развитьїм 
ржавчатьи оттенком. Брюшная сто- 
рона охристо-буроватая с черновато- 
бурьми поперечньми тонкими по- 
лосками. Ареал охватьваєт Европу 
на север до Архангельска и Азию до 
Забайкалья. Гнездится и в Северо- 
Западной Африке, Почти на всем про- 
тяжении ареала козодой - перелетная 
птица, в Африке, видимо, оседлая. 
Зимовки его расположень в Афри- 
ке южнее Сахарь и на северо-западе 
Индии. На гнездовье козодоя можно 
встретить в Дальницком лесу, в неко- 
торьх лесопосадках. Всегда отдель- 

ньми парами. Гнезд они не строят, 
яйца, обьшчно 2, откладьвают про- 
сто на землю, иногда на голую почву, 
чаще же на опавшую хвою или ли- 
стья. Небольшое гнездовое углубле- 
ние на зтом месте образуется лишь по 
мере насиживания. Яйца зллипсовид- 
ной формі, белье со светло-серьми 
и буроватьми пятнами. Длинная ось 
яйц 28-37 мм, короткая ось 20-24 
мм. Перед откладьванием яиц, да и 
позднее, происходят брачньгюе игрь 
и «пениєе», которое можно сравнить 
с мурльканьем кошки. Насиживают 
яйца оба пола попеременно. Извест- 
ньй немецкий орнитолог СО. Хайн 
р о т пишет, что прилетевшая после 
отдьха и кормежки к гнезду птица в 
буквальном смьюсле слова сталкиваєт 
своего напарника с яйц. Длительность 
насиживания 17-18 дней. Бьваєт, что, 

почувствовав опасность во время на- 
сиживания, птиць могут передвигать 
свою кладку на другое место. Птенць 
вьклевьваются зрячими и покрьі- 
тьми густьм буроватьм пухом. По- 
скольку насиживание началось с пер- 
вого яйца, второй птенец вьшлупляєтся 
более чем на сутки позже. Родители 
кормят птенцов, пока они не оперят- 
ся, но и после того, как они научатся 
летать, продолжают еще некоторое 
время их кормить. Отлетают козодои в 
конце августа и в сентябре. Козодом - 
зто сумеречньв, длиннокрьлье, бес- 
шумно летающиєе птиць. Йногда они 
«трясутся» на одном месте, как зто де- 
лаєт, например, пустельга. Днем пти- 
ца сидит на земле в тени, и заметить 
ее трудно. Мало боятся человека и во 
время охотьт могут совсем близко под- 
летать к нему. Могут залетать в села. 
Название получили от существующе- 
го в ряде мест поверья, будто зти пти- 
ць по вечерам подлетают к стаду и с 
помощью огромного рта вьщдайвают 
животньх. ОбхХегкновенньй  козодой 
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питаєтся различньшми  насекомьтми, 
которьх он ловит в полете, главньтім 
образом жуками и бабочками. Линька 
у козодоев бьваєт два раза в году. На 
зимовках, в декабре - феврале, бьтва- 
ет полная линька. Частичная линька, 

когда линяет мелкое перо, происходит 
в сентябре - октябре. 
КОЛПИЦА, Косар, Ріаєаіса 
Іеисогодйїіа - крупная птица, имею- 
щая белое оперение, черньие ноги и 
желтоватьй плоский клюв, расши- 
ренньй на конце в виде лопаточки. 

Уздечка, кольцо вокруг глаз, под- 
бородок и небольшой участок на 
серединє «зоба» не оперень. Цвет 
неоперенньх участков тела желтьй, 
за исключениєм уздечки, окрашен- 
ной в черньгй цвет. У взросльїх птиц 
на голове имеется хохол, свисающий 

немного на спину. Длина крьла в 
среднем 39 см. Колпица гнездится 
в Нидерландах, в южной части Ис- 
паниий, на юге Центральной Европь, 
в низовьях рек, впадающих в Чер- 
ное, Азовское и Каспийскоєе моря, в 

Азиий - по нижнему течению Сьгрда- 
рьи, в дельте Амударьи и южнее - от 
Малой Азиий и Цейлона до берегов 
Южно-Китайского моря и Южного 
Приморья. Кроме того, она гнездит- 
ся в Мавританиий и у морских бере- 
гов Сомали. Ото перелетная птица, 
которая зимует в ОАР и тропической 
Африке, на полуострове Индостан и 
в Юго-Восточнем Китає. Всюду дер- 
жится по влажньїюм открьтьм мест- 
ностям, где обильно произрастаєт 
тростник и имеются кустарниковье 
заросли. В дельте Днестра колпицьт 
появляются в конце марта, но мас- 
совьий прилет происходит несколько 

позднее. Для гнездования колпицьї 
размещаются в камьтшевьїх и трост- 
никовьїх зарослях или среди кустар- 
никовой и древесной ивьв, больши- 
ми колониями, нередко совместно 

с разньми видами цапель, каравай- 
ками, большими бакланами. Если 

гнездо помещено в заломах камьша 
и тростника, то на постройку его 
употребляются сухие стебли трост- 
ника, а если гнездо на дереве, то ма- 
териалом для его постройки служат 
главньжм образом сучья. Гнездо стро- 
ят обе взрослье птиць; причем они 
продолжают его дострайвать даже 
после .появления в гнезде птенцов. 
Откладьваниєе яиц происходит с се- 
рединь апреля до серединьт мая. В 
полной кладке обьічно 3-5 яийц, но 

иногда бьваєт б и даже 7 яиц. Яйца 
имеют пятнистую окраску, средниєе 
размерьг их - 69,5 мм в длину и 45 
мм в ширину. Как у всех голенасть(х, 
насиживание начинаєется вскоре по- 
сле откладки первого яйца. Впрочем, 
пока откладьваниєе яиц не закончено, 
птиць сидят на яйцах только ночью. 
Оба члена гнездовой парьт принима- 
ют участиє в насиживаний, которое 
продолжаєтся от 21 до 25 дней. От- 
летают колпицьт главньм образом в 
сентябре. Питаются разнообразньми 
водньми обитателями, в частности 

маленькими рьюбками, насекомьтіми 
и их личинками, моллюсками, рач- 
ками. Нередко едят также лягушек, 
иногда ящериц. Колпица кормится 
обьчно на незаросшем мелководье 
и разьскиваєт пищу на ощупь. Для 
зтого она опускаєт клюв в воду и, 
поводя головой вправо и влево, про- 
цеживаєет через клюв грунт, отбирая 
возможную пищу. Описаннье дви- 
жения птиць напоминают издали 
движения косаря. Отсюда украйн- 
ское название птиць - косарь. В по- 
летах за кормом колпиць, как пра- 
вило, придерживаются постоянньтх 
трасс, которье изменяются только в 
том случаєе, если кормовье участки 
вьтсьтхают или, наоборот, становятся 
более глубокими. Молодьюе птиць 
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после вьшлета из гнезда кормятся от- 
дельно от старьх. Их можно узнать в 
зто время по черньм стержням пер- 
востепенньх маховьмх (у взросльх 
птиц зти стержни бельге). Первье 
десять дней МОЛОДЬте КОЛПИЦЬІ ВОЗ- 
вращаются на ночь к гнезду, а затем 
разлетаются по окрестностям. Кол- 
пица - спокойная молчаливая птица, 
и ее редко удается сльшать. У гнезда 
старьме птиць негромко ворчат, птен- 
цьшю пищат. Занесена в ККУ. | 
КОМАР МАЛЯРИЙНЬІИ, Ко- 
мар малярійний,  АпорПеїіез 
пасийреппіз. Его яйца плавают по- 
одиночке на поверхности водь. Через 
2-3 суток из них появляются личинки, 
все дальнейшее развитие которьх про- 
ходит у поверхности водоема. Боль- 
шую часть времени личинки проводят 
в горизонтальном положений, при- 
крепившись к поверхностной пленке 
несмачивающимися плечевьтми лопа- 
стями, группами особьтх волосков на 
брюшньх сегментах и стигмальной 
пластинкой; у поверхности они удер- 
живаются силами поверхностного на- 
тяжения. В зтом положениий личинки 
питаются постоянно имеющимися в 
стоячей воде органическими остатка- 
ми или мелкими водньїми организма- 
ми. Воздух, необходимьй для дьгха- 
ния, поступает в трахейную систему 
через вьгведеннье на поверхность 
стигмальнью  отверстия.  Дополни- 
тельньшм способом дьхания является 
газообмен через кожньюе покровьг и 
жабрьв, две парь которьх окружают 
анальноге отверстие. Верхняя губа ли- 
чинки снабжена щетками, основное 
назначение которьгїх - направлять ток 
водь с пищевьми частицами ко рту, 
где пища улавливаєтся фильтром из 
волосков ротового аппарата. Кроме 
зтого способа питания, личинки спо- 
собньшю соскребать пищу с погружен- 
ньїх в воду растений и других предме- 

тов. Потревоженнье личинки бхгістро 
ньряют, производя резкие движения 
концом брюшка. После остановки на 
дне или в толще водьт личинки начи- 
нают подниматься к поверхности хво- 
стом вперед, делая те же движения. 
Примерно за месяц личинка триждьт 
линяет и увеличиваєтся в длину более 
чем в З раз. Взрослье личинки пре- 
вращаются в характерньх горбатьх 
куколок, которьше также держатся у 
поверхности водьт и дьшат через пару 
дьхательньх трубочек, расположен- 
ньх на спинной стороне головогру- 
ди. При опасности, однако, куколки 
бьтстро ньтряют, взмахивая несколько 
раз концом брюшка, а затем пассивно 
вновь поднимаются к поверхности. 
Шкурка зрелой куколки лопаєтся на 
спине, и через разрьв появляєтся сна- 
чала голова с антеннами, а затем грудь 
комара, освобождаются крьялья и ко- 
нечности, и комар, окрепнув, переле- 
таєт в прибрежную растительность. 
Вечером можно наблюдать роениє 
комаров: многие десятки самцов тол- 
кутся в воздухе, образуя своеобразное 
«поющее» облако, самки же одна за 

другой влетают в рой и тут же поки- 
дают его, увлекая одного из самцов. У 
оплодотворенньх самок пробуждаєт- 
ся инстинкт кровососания. Голодная 
самка способна на расстояний до 3 км 
определить местонахождениє круп- 
ньх скоплений теплокровньх живот- 
ньх и человека и бьштро преодолеть 
зто расстояниєе. За один акт сосания 
самка поглощаєет количество крови, 
превьшающее первоначальнь(кй вес ее 
тела. В процессе переваривания зтой 
крови за счет поступающих питатель- 
ньх веществ в яийчниках самки обра- 
зуется первая порция в 150-200 яиц. 
Самка становится вновь агрессивной 
только после того, как отложит яйца 

в ближайший водоем. Повторно на- 
сосавшись крови, самка опять теряєет 
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интерес к пище до созревания и от- 
кладки следующей порции яиц. Живет 
самка летом около 2 месяцев. К осени 
появляются самки, предпочитающие 
питаться нектаром. Яичники их при 
зтом не развиваются, зато в теле на- 
капливаются резервньюе жировье ве- 
щества. Зти самки забираются в про- 
хладнье и пустьюе убежища, пещерь, 
дупла, норьг, подваль, где и зимуют. 
Цикл развития других видов кровосо- 
сущих комаров весьма сходен. 
КОМАРЬІ-ДЕРГУНЬХІ, Комари 
дергуни, СПпігопотідаеє - обшир- 
ное, насчитьвающее свьше 3000 ви- 

дов семейство, тесно связано с боль- 

шими и мальми водоемами. В тихиє 
теплье вечера над заросшими камьі- 
шом берегами прудов и мелких речек 
можно усльшать тонкий мелодичньнзй 
звон. Зтот звон издают роящиеся ко- 
марики, которьюе то резко взмьвают 
вверх, то пассивно падают вниз. Они 
обьшчно бледно-желтого или салатово- 
го, реже темного цвета, их передниє 
конечности сильно удлинень, при- 
поднятьт и служат органами осязания, 
ротовьіе органьт не развить, антенньт 
самцов густо перистье. В некоторьіх 
озерах личинки комаров спускают- 
ся на глубину свьше 300 м, где они 
- единственньюе представители на- 
секомьх. В некоторьжх арктических 
озерах, зимой промерзающих до дна, 
личинки зтих комаров успешно зиму- 
ют в толще промерзшего ила, т. е. в 
условиях, которьте для многих других 
насекомьх оказались бьг губительнь- 
ми. Своеобразнь хищнье личинки из 
рода прокладиус, (Ргосіайиц5) способ- 
ньге бьштро передвигаться в поисках -- 
червей и личинок других комаров. 
КОНЕК  ЛЕСНОЙ,  Щеврик 
лісовий, Апіриз «гіміаїіз - неболь- 
шая птица, по размерам сходная с во- 
робьем, но более стройная. Средних 
размеров тонкий, заостренньтгй на кон- 

це клюв; ноги хорошо приспособле- 
нь к беганию по земле. От остальньїх 
коньков лесной отличаєтся сильно за- 
гнутьтм когтем заднего пальца. Спин- 
ная сторона тела желтовато-буровато- 
серая с темньми продольньїюми пят- 
нами. Брюшная - ржавчато-желтая, с 
черно-бурьшми продольньтми пятнами 
на зобе и груди. Половой диморфизм 
в окраске не вьгражен. Гнездятся лес- 
нье коньки (или щевриць) в Европе, 
в северньх областях Передней Азии, 
в Закавказье. Ото перелетнье птиць, 
зимующиє в присредиземноморских 
странах Западной Европь, в Передней 
Азий (исключая Аравийский полуо- 
стров) и на Индостане, в Централь- 
ной Африке и ее северньх областях. 
В Овид. р-не перелетнь птиць. 
КОРОВКА БОЖЕКЯ, Сонечко (Бе- 
дрик), СоссіпеНа 5зергетрипстата 
- грозньй враг тлей. На красньгх 
надкрьльях у жука семь черньх то- 
чек, снизу он черньг6й весь. Длина до 
5 мм. Распространен в Европе, Азий 
и Северной Африке. Как только вьі- 
ходит из зимней спячки в первье 
теплье дни приступаєт к поискам за- 
рождающихся колоний тлей. Серніе с 
красньми точками личинки божьих 
коровок очень прожорливь6. Дневной 
их рацион достигаєт 60-100 взросльжх 
тлей или 300 личинок. Семиточечная 
коровка встречаєется в Овид. р-не в те- 
чениє всего лета, а осенью жуки от- 
правляются на зимовку. Руководству- 
ясь запахом, они слетаются вместе и 
образуют крупнье скопления в листве 
на опушках леса или под камнями в 
горах, обьічно на южньїх прогревае- 
мьх склонах. 
КОРОСТЕЛЬ, Деркач,  Стех 
сгех - небольшая птица, величиной 

немногим больше дрозда, весит около 
150 г. Общая окраска рьтжевато-бурая. 
Большую часть жизни коростель про- 
водит на земле в зарослях вьсоких 
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трав. При опасности спасаєтся бег- 
ством. Делает зто изумительно бь- 
стро, ловко пробираясь среди трав и 
часто меняя направлениєе. Коростеля 
видеть удаєтся редко, но зато легко 
обнаружить по своеобразному гром- 
кому скрипучему отрьвистому крику 
«дерг-дерг». За зтот крик, сльшимьй 
лишь в брачньй период, преимуще- 
ственно в сумерки и ночью, коростеля 
назьівают еще дергачом. Коростели 
никогда не образуют стай, в одиноч- 
ку летят и на зимовки. Распространен 
коростель по всей Европе, за исклю- 
чением северньх и самьїт южнь5х ее 
частей, а также в Малой Азий, на се- 

вере Йрана и в средних частях Запад- 
ной и Средней Сибири. Излюбленнье 
места обитания - сьтрвьіе травянистьсе 
луга, поросшие кустарником лугови- 
нь, хлебнью и клевернье поля, лес- 
нье вьрубки. Перелетная птица, Зи- 
мует в Африке. Из животньх поедаєт 
разнообразньх  насекомьїх, червей, 
слизняков, пауков и т. д., из расте- 
ний - семена различньїх трав, реже 
зерна культурньїх злаков. В Овид. 
р-не встречаєтся на пролете. 
КОРШУН ЙЧЕРНЬТЮЙИ, Шуліка 
чорний, Миушя тієгап5 имеет об- 
щую длину примерно 40-50 см, размах 
крьльев 140-155 см, весит 300-1100 
г. Самки немного крупнее самцов. В 
восточньх нчастях области распро- 
странения птицьшю по размерам боль- 
ше, чем в западньжх и южньх. Окра- 
ска двухлетних и старше, самцов и 
самок: спинная сторона темно-бурая; 
темя иногда беловатое с черноватьі- 
ми наствольньми отметинами; махо- 
вье перья темно-бурье со светльми 
основаниями внутренних опахал; ру- 
левьте бурье с темньм поперечньтм 
рисунком; брюшная сторона бурая, 
часто с рьжеватьм оттенком. Моло- 
дье птицьт в первом годовом наряде - 
темно-бурье со светльми охристьми 

отметинами. Распространен коршун в 
Африке (кроме Сахарьг) и на Мадага- 
скаре, в умеренной и южной полосе 
Азиий, на некоторьх островах, в част- 
ности на Филиппинских, Сулавеси, 
Новой Гвинее, в Северной Австра- 
лий. В Палеарктике черньтш коршун 
перелетная птица, в других местах 
гнездовой области оседлая. В рассе- 
лений связан с древесной раститель- 
ностью (гнездится на деревьях) и с 
водоемами (как кормовьтм угодьем). 
Охотно кормится падалью и отбро- 
сами (в Африке и Южной Азиий часто 
держится в поселениях человека), 
а также рьбой, птенцами, мелкими 
млекопитающими,  земноводньми, 
пресмькающимися и насекомьтми. В 
дельте Днестра его можно наблюдать 
в любое время года, однако здесь не 
гнездится. Занесен в ККУ. 
КОСУЛЯ, Сарна європейська, 
Саргеоїц5 саргеоїця -- маленький 
олень легкого и изящного сложения 
с относительно коротким туловищем. 
Уши длинньіе, заостреннье, хвост ко- 
роткий и не вьщаєтся из меха. Копьта 
узкие и острьне. Окраска одноцветная, 
летом ярко-рьтжая, зимой тусклая, се- 
роватая. Рога у самцов относительно 
маль, зачастую превьшают длину го- 
ловь, поставленьт почти вертикально. 
Косуля предпочитаєт светльве леса с 
большими травянистьми полянами 
и лесостепь. Встречается и в кустар- 
никово- тростниковьїх зарослях по 
берегам степньх рек и озер. В Овид. 
р-не обьчна, но не многочисленна. 
Питаєтся травянистой и древесно- 
кустарниковой растительностью. Зи- 
мой поедает хвощи, листья ежевики, 
плюща и т. п. Весной и в начале лета 
- злаки, лилий, сон-траву, медуницу, 
и др. Летом в питаний косули велико 
значение зонтичньх, бобовьїх, люти- 
ковьх, сложноцветньх. Ест и грибь, 
но немного. Любит ягодь: чернику, 
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бруснику, землянику, голубику, обле- 
пиху, а также каштань, желуди, пло- 
дьт бука и диких фруктовьгх деревьев. 
В поисках желудей, а также осиновьх 
листьев косули КОПЬШтТЯяТт ТОЛЩИНОЙ 

15 см и более. Летом пасутся утром, 
вечером и первую половину ночи. В 
пасмурную и дождливую погоду не- 
редко кормятся и днем. 
КОТ ЛЕСНОЦПЙ, Кітлісовий, Кеїїз 
5Йуез5ігіз. По внешнему виду, осо- 
бенно по окраске, похож на обьеікно- 
венную серую домашнюю кошку. Но 
лесная более плотного телосложения, 
крупнее, с толстьм хвостом, как бь 
обрубленньшм на конце. Распростра- 
нена по всей Западной Европе, вклю- 
чая Шотландию, в Малой Азий, а так- 

же в Европейской части России. Оби- 
таєт преимущественно в смешанньх 
лесах,  кустарниково-тростниковьтх 
зарослях. В дельте Днестра - редкий 
вид. Для убежищ использует дупла, 
расщелиньт скал, старье норьг барсу- 
ков и лисиц. Охотится по ночам, а при 
пасмурной погоде и днем, главньтм об- 
разом путем подкарауливания, но из- 
вестнь случай преследования зайца- 
русака в угон. Питается в основном 
мелкими грьзунами, отчасти птицами 
из воробьиньх. Спариваниєе, сопрово- 
ждаємоє ожесточенньми драками и 
дикими криками самцов, происходит 
в феврале-марте. Период беременно- 
сти самки 63-68 дней, так что моло- 

дье (3-3) появляются в апреле-має. 
Прозревают на 9-11-й день, вькарм- 
ливаются молоком в течение четьгтрех 
месяцев с лишним. Самки ревност- 
но пестуют своє потомство, но тем 
не менеє многие котята погибают в 
первье месяцьи жизни. Самки до- 
стигают половой зрелости уже через 
9-10 месяцев, тогда как самцьниї лишь 

на третьем году жизни. Дикиєе кошки 
нередко скрещиваются с домашними. 
Занесен в ККУ. 

КРАПИВНИК,  Волове очко, 
Тгосіодутеє ігоєїодутез. Малень- 
кая (длина 100-110 мм, вес около 10 
г) плотного сложения птичка. Почти 

вертикально м вздернутьшй короткий 

хвостик, коричневато-бурая окраска 
мягкого и рьжхлого оперения и лов- 
кость, с которой зта подвижная птица 
беспрестанно шмьігает между ветвя- 
ми кустарников делаєет ее узнаваємой 
даже начинающего натуралиста. На 
местах для гнездования крапивник 
появляєтся очень рано. В лесу еще нет 
проталин, только в оврагах в тепль6е 
дни начинают журчать весенние ру- 
чейки, а на проглянувших из-под осе- 
дающего снега кучах валежника уже 
можно увидеть деловито снующего 
крапивника и усльшать его трескучиє 
призьювнь крик. Когда же на открь- 
тьх местах снег совсем сойдет, мож- 
но усльшать и пение. Оно громкое и 
мелодичное. Состоит из нескольких 
звучньх следующих одна за другой, 
но непохожих друг на друга трелей. 
Исполняєет их птичка, обьічно стоя на 

пеньке, на куче хвороста или пере- 
мещаясь в ветвях ели, потом бхБістро 
покидаєт возвьшениє и прячется в 
заросли. Самцьв, появляясь на местах 
гнездования раньше самок, занимают 
обширнье участки. Площадь «вла- 
дений» 3-7 га каждого. Облетая его с 
песней самец предупреждаєт других, 
что участок занят. Наверное, позтому 
и песня у крапивника такая громкая - 
участок ведь очень велик! Как только 
будущий строительньрй материал до- 
статочно просохнет, самец в разньх 
участках своего владения вькБістраий- 
ваєт 5-8 гнезд. Некоторьюе из них он 
возводит почти до конца, правда, 
без внутренней отделки, другие до- 
страйваєт до половиньї(, а в дальней- 
ших закладьваєт только основания. 
Гнезда, вьстроенньве самцом, служат 
крапивникам обьютно для ночлега, 
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позтому их часто назьтвают спальньї- 
ми. В зтот период формируєтся пара. 
Присоединившаяся к самцу самка 
вьбираєт какое-либо из спальньх 
гнезд, обильно вьюстилает его мхом 

и перьями и приступает к откладке 
яйиц. Гнезда крапивников помещают- 
ся обьюшчно невьшсоко над землей - в 
нижних ветвях елей, в кустарниковом 
подлеске, в валежнике, в корнях вь/- 
вороченньх деревьев, в пустотах под 
дерновиной, в обрьвистьжх берегах 
лесньх ручьев, за отставшей корой на 
стволах старьїх деревьев. Само гнез- 
до - массивная, толстостенная ша- 
рообразная постройка, леток которой 
(у законченньжх самкой гнезд) почти 
всегда вьіложен вьісохшими и побу- 
ревшими прошлогодними листьями 
папоротника. На большей части ареа- 
ла у крапивника в сезон бьіваєт две 
кладки: в первой обєвічно 6-7 ямц, во 
второй чаще 5. Яйца округлье белого 
цвета, покрьгтье нечастьтми буровато- 
красньми крапинками. Насиживаєт 
кладку только самка в течение 14-16 
дней. Самец в зто время странствуєет 
по участку, охраняя его от вторжения 
других самцов, часто поет. Иногда он 
подлетаєт к гнезду, но пищу для самки 
не приносит, и она сама ежечасно на 
10-20 минут слетаєет с гнезда, чтобь 
покормиться. В зтот период, засль- 
шав усиленное пение самца, на уча- 
сток нередко прилетает посторонняя, 
не вступившая еще в пару (холостая) 
самка. Она образуєт с самцом - хозяи- 
ном участка пару, достраийваєт одно из 
его гнезд и откладьтваєт в него яйца. 
Иногда, но зто бьваєт очень редко, на 
территории гнездового участка одно- 
го самца птенцов вьгводят три самки. 
Следовательно, крапивники - поли- 
гамньве птиць». Самец обьшчно прини- 
маєет участиєе в вьткармливаниий всех 
своих вьБіІвОдКкоОВв. Зто не доставляєт 
ему особого труда, так как птенць в 

разньх гнездах вьшлупляются разнов- 
ременно. Однако кормит своих птен- 
цов он реже самки. Видимо, позтому 
интенсивность кормления  птенцов 
составляет в среднем І0-15 прилетов 
родителей к гнезду с кормом в час. 
Нередко самец принимаєет участиєе в 
вьікармливаний только одного какого- 
нибудь вьгтводка. В возрасте 15-16 су- 
ток птенцьт покидают гнезда, но еще в 
течение 7-8 дней взрослье птиць до- 
кармливают их, в сумерки устраийвая 
на ночлег в одно из своих спальнь(іх 
гнезд. Пища крапивников состоит из 
паучков, малоподвижньх небольших 
насекомьтх (клопов, жучков, гусениц 
и бабочек, тлей и т. п.), а также не- 

большого количества семян растений, 
а осенью ягод. В Овид. р-не - обкбіч- 
НЬЙ ВИД ПТИЦ. 
КРАСНОЗОБИК,  Побережник 
червоногрудий, СаПпагія 
Їеггиєїпеа. Птица из куликов. По 
внешнему виду очень напоминаєт 
чернозобика, но несколько крупнее; 
клюв заметно загнут вниз. В брачном 
наряде краснозобик хорошо узнаєтся 
по густому каштаново-рьтжему цвету 
нижней стороньт тела. В полете хоро- 
шо заметно белое надхвостье птиць, 
в отличие от чернозобика, у которого 
надхвостье темное. Самка имеет зна- 
чительную примесь белого цвета на 
нижней стороне тела. В зимнем наря- 
де оба пола в общем серовато-бурьше 
сверху, белесье снизу. Длина крьшла 
птиц 12-24 см, вес 53-91 г. Красно- 
зобики - мастера дальних перелетов. 
Они гнездятся в подзоне арктических 
тундр Сибири (далеко не повсемест- 
но), вьібирая там низиннь6е, умерен- 
но заболоченнье бугристьгюе места. 
На зиму отлетают главньм образом 
в южное полушарие и держатся пре- 
имущественно в прибрежной зоне 
материков и островов вплоть до Ав- 
стралии, Тасманий и даже Новой Зе- 

- 565 7- 



ландиий. В Овид. р-не встречается на 
мелководьях Сухого лимана, ПОЙМЬІ 
Барабоя и Карагольском заливе. 
КРАЧКА  РЕЧНАЯ,  Крячок 
річковий, 5«егпа рігипао -- пти- 
ца средних размеров, весит 100-175 
г. По общему облику и окраске опе- 
рения легко отличаєтся от других 
крачек. Крьлья у нее очень длинньте 
и узкие, хвост глубоко вьгрезан. В 
брачном наряде она сверху светло- 
сизая, снизу белая, шапочка на голо- 
ве черная. Клюв красньюшй с черной 
вершиной. Летаєет зта крачка легко и 
неутомимо, нередко останавливаєт- 
ся и, часто трепеща крьямльями, как 
бью повисаєт в воздухе, вьсматри- 
вая добьмчу. Берет ее из водь, куда 
бросаєтся со сложенньми крьлья- 
ми с разлета. При зтом погружаєт- 
ся в воду, иногда оставаясь под ней 
до одной секундью По земле ходит 
мало и неохотно, в жаркую пору 
иногда плаваєет. Распространена в 
Европе, за исключениєм Крайнего 
Севера, в значительной части Си- 
бири, в Малой, Передней, Средней 
Азиий, частично в Центральной Азиий 
и Монголии, а также в Северной 
Африке и в восточньх частях Север- 
ной Америки. Перелетная. Зимуєт в 
Африке, Индостане и Южной Аме- 
рике. Селится по рекам, озерам и 
морским побережьям, предпочитая 
песчанье, галечниковье и солонча- 
ковье берега со скудной раститель- 
ностью. Речньве крачки иногда гнез- 
дятся отдельньми парами, но чаще 
колониями, иногда смешанньїми с 
другими крачками и куликами. Гнез- 
да - ямки со скудной подстилкой из 
травинок или без нее располагаются 
обьшчно на песке или среди гальки. 
В мае - июне там появляются клад- 
ки из 2-3, иногда 4 яиц буровато- 
серой окраски с темньми пятнами 
и крапинками. Размерьг яйц: 38-50 

х 29-32 мм. Насиживают обе пти- 
ць в течение 20-22 дней, начиная 

с откладки первого яйца. Родители 
очень активно защищают гнездо 
и ожесточенно нападают на врага, 
особенно самка. Самец же больше 
заботится о доставке птенцам пищи, 
которая состойт из рьібьї, водньігх 
беспозвоночньх, в том числе насе- 

комьшх. Птенць растут сравнительно 
бьестро. Только что вьлупившиеся 
весят 14-15 г, пятидневньне - 32 Г, 

десятидневнью - 87 г. Очень рано 
молодье крачки начинают плавать. 
В возрасте 24 дней они становятся 
летньми. Вскоре после зтого на- 
чинаются кочевки в поисках пищи, 
во время которьжх крачки улетают 
иногда далеко от берегов на сушу. 
Кочевки постепенно переходят в 
осенний отлет, которьїшй в северньгх 
частях ареала наблюдаєтся в сентя- 
бре, в южньх - не позже октября. 
Питается речная крачка исключи- 
тельно животной пищей. Основу ее 
составляєт мелкая, непромьісловая 
рьба. В значительном количестве 
потребляются насекомьюе - жуки, 
стрекозь, мухи, кобьмлки, саранча. 
Поедаются также ракообразнье и 
черви. В местах массового размно- 
жения саранчи крачки могут прино- 
сить существенную пользу. В Овид. 
р-не на гнездованиий редкая птица. 
Однако весной и осенью птиц до- 
вольно много на всех водоемах рай- 
она и в прибрежной зоне моря. 
КРАЧКА БКЛОЩЕКАЯ, Крячок 
білощокий, ФСріїдопіа5 НПургіда 
похожа на черную, но покрупнее (ве- 
сит около 30 г) и с более длинньюми 
крьльями. Отличаєтся и по окраске 
оперения: щеки и горло белье. Ото 
птица преимущественно тропиков и 
субтропиков, лишь немного заходя- 
щая в странь умеренного пояса. Рас- 
пространена в Африке, Южной Азиий, 
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Австралии и Европе. Зимуєт в Афри- 
ке. В Овид. р-не гнездится в Нижнед- 
нестровском НПП. Одна из наиболее 
обьічньх крачек дельтьт Днестра. 
КРАЧКА ЧЕРНАЯ, Крячок чор- 
ний, Срійдопіаз5 пієга одна из са- 
мьх мелких: весит 50-70 г. Весной 
и летом ее легко отличить по темно- 
серой окраске, переходящей на го- 
лове и нижней части тела в черную 
(только подхвостье белое). Полет 
у нее легкий, изящньй, при необ- 
ходимости достаточно  бьюстрьй. 
Разьтскивая корм, летаєт низко над 
водой, несколько опустив клюв. За- 
метив что-либо в воде, трепещет на 
месте и со сложенньми кр«БіЛЬЯмИ 
бросаєтся в воду. По земле ходит 
плохо и только на небольшое рас- 
стояние. Распространена в централь- 
ньх и южньх частях Европь(к, в За- 
падной Сибири на восток до Мину- 
синских степей, в Малой, Средней и 

частично Передней Азий, а также в 
Северной Америке. Повсюду пере- 
летная птица. Зимует в тропической 
Африке и Южной Америке. Селится 
в дельте Днестра на болотистьїх про- 
странствах, заросших водной расти- 
тельностью озерах и тихих речньх 
заводях, старицах, и в иньжх подоб- 

ньх местах. Весной черная крач- 
ка прилетаєт довольно поздно, а к 
устройству гнезд приступают через 
10-20 дней, когда немного подрастут 
камьши. Места гнездовий вьбирают 
преимущественно рядом с обширнь- 
ми сьрьми луговьми пространства- 
ми, где много корма. Чернье крачки 
гнездятся большими колониями, ча- 

сто вместе с белокрьшльюми крачками 
и по соседству с другими видами 
болотньх птиц. Гнезда располага- 
ют близко одно от другого, часто на 
едва вьідающихся из водь кочках, 
на кустах травь или же на плаваю- 
щих островках отмершего камьіша 

и осоки. Значительная часть такого 
гнезда погружена в воду; возвьшаю- 
щаяся над водой верхняя часть его 
настолько незначительна, что лото- 
чек почти всегда бьгваєт сьгрьгкм. Раз- 
мерьшю гнезда: диаметр гнезда 11-18 
см, вьшота 3-5 см, диаметр лотка 5-6 

см, глубина 2-2,5 см. Кладка состоит, 

как правило, из 3 яиц, окрашенньх в 

оливковьй, охристо-беловатьтїй или 
буровато-охристьй цвет с серова- 
тьми и буровато-черньми пятнами. 
Размерьг яйц: 33-35 Х 24-25 мм. На- 
сиживают оба родителя, но преийму- 
щественно самка, на протяжений 14 
- 17 дней. Вилупившиеся и едва об- 
сохшие птенцьг способнь плавать и 
бегать, но долгое время (недели две) 

остаются в гнезде. В возрасте 20-25 
дней начинают кочевать вместе со 
взросльми, а вскорее отделяются и 
начинают вести  самостоятельньтй 
образ жизни. Чернье крачки пита- 
ются главньм образом водньми и 
околоводньми беспозвоночньми -- 
стрекозами, бокоплавами, пиявками, 

жуками, прямокрьямьми, бабочками, 
мухами. Поедают также лягушат, го- 
ловастиков, мелких рьюб. Истребле- 
ниєм вредньжх для сельского хозяй- 

ства насекомьїжх приносят пользу. 
КРАЧКА БЕЛОКРЬБЬІЛАЯ, Кря- 
чок  білокрилий,  Сріаопіаз 
Іеисортега по размерам примерно с 
черную крачку (весит 60-75 г), ноот- 
личаєтся светло-серьми креБіЛльЯмМи 
и бельм хвостом. Распространена 
в юго-восточньх частях Европьї(, в 

Малой и Передней Азии, в Западной 
Сибири и северньгх частях Казахста- 
на; в Средней Сибири отсутствует и 
далее вновь появляєтся в Забайкалье, 
Монголиийи, Приморье и Маньчжу- 
рий. Перелетная птица. Основнье 
зимовки лежат в Южной Африке и 
Юго-Восточной Азиий. По повадкам 
и образу жизни белокрьрлая и бело- 
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щекая крачки имеют много сходного 
с черной крачкой. В Нижнеднестров- 
ском НПП - редкий вид. 
КРАЧКА ПЕСТРОНОСАЯ, 
Крячок  рябодзьобий,  5кегпа 
запдуісеп5і8 селится по морским по- 
бережьям Средней и Южной Европь 
(от Англим до Черного и Каспийского 
морей), Северной Африки, южной ча- 
сти Северной Америки и Вест-Индийи. 
По размерам превосходит других на- 
ших крачек и значительно уступаєт 
лишь чеграве. Весит 180-310 г. От 
других наших крачек отличаєтся на- 
личием хохла на затьшлке и резко двух- 
цветньтм клювом - черньшм с желтой 
вершиной. Гнездится колониями. Пи- 
таєтся главньжм образом рьбой, а так- 
же морскими червями, моллюсками, 
реже насекомьми. В Овид. р-не часто 
встречается во время летник кочевок 
и на пролете. 
КРАЧКА МАЛАЯ, Крячок ма- 
лий, 5:егпа аїБіїгоп5 самая малень- 
кая из крачек, величиной со стрижа 
или скворца. Весит 40-50 г. По окра- 
ске оперения похожа на речную крач- 
ку, но отличаєется от нее бельм лбом и 
желтькм клювом. Полет у нее бьшстрьй 
и более легкий, чем у других крачек. 
Пищу  добьваєт  преимущественно 
ньтряя в воду с разлета. Распростра- 
нена почти во всех частях света, за 
исключениєм Южной Америки. В 
Европе и умеренньїх частях Азий - 
перелетная птица, южнее оседла. Зи- 
мует в Африке и Индостане. Селится 
главньм образом на больших реках, 
озерах и морских побережьях. Пита- 
ется мелкой рьбой и беспозвоночнь- 
ми: водньми и сухопутньюми насеко- 
мьми, ракообразньми, моллюсками. 
В Овид. р-не часто встречаєтся во 
время летник кочевок и на пролете. 
КРОНШНЕП БОЛЬШОЙ, Ку- 
льон великий, ХМитепіця агдцата 
самьй крупньй представитель под- 

семейства  веретенниковьжх (І іто- 
зає): длина крьла 28-33 см, вес 750- 
920 г. Самки немного крупнее сам- 
цов. Ноги длинньгюе, клюв длинньвй и 

тонкий, вершинная его часть сильно 
загнута книзу. Издали птица кажет- 
ся землисто-серой, но задняя часть 
спиньш и надхвостье у нее белье. От 
других видов кроншнепов, помимо 
размеров, отличаєтся продольно ис- 
черченньм теменем. Самцьт и самки 
по расцветке не различаются. Нет у 
них и сезонного диморфизма. Гнез- 
дится большой кроншнеп в лесньх 
и степньх местностях от Ирландиий 
и Норвегии на восток до Забайкалья. 
На север он распространен до Архан- 
гельска и Салехарда, восточнее - толь- 
ко до северной оконечности Байкала. 
Южная  граница  распространения 
идет вдоль Черного и Аральского мо- 
рей и озера Зайсан. Зимует большой 
кроншнеп частично уже в Англий, но 
основная масса птиц - по ВОСТОЧНЬМ 
берегам Африки, по берегам Южной 
Азий и на Больших Зондских остро- 
вах. В небольшом количестве боль- 
шой кроншнеп зимуєет в Азербайджа- 
не и на востоке Туркмениий. Держатся 
птицьшй здесь на рисовьїх полях или 
среди солянок на суше. Некоторое 
количество птиц, (в основном непо- 
ловозрельтюе особи), остаєтся в обла- 
сти зимовок и на лето, кочуя стайка- 
ми. Большой кроншнеп - осторожная 
птица, взлетает при виде человека за- 
долго до его приближения. При зтом 
издаєт громкое и мелодичноєе «куми». 
По земле ходит неторопливьми шага- 
ми, подолгу задерживаясь иной раз на 
месте. В Овид. р-не встречаєтся в пе- 
риод весеннего и осеннего пролетов. 
Занесен в ККУ. о 
КРОНШНЕПСРЕДНИИЙ, Кульон 
середній, Митепішця5 рпаеоризя от- 
личается от большого тем, что черно- 
бурое темя у него разделено посере- 

73268 7- 



дине светлой продольной полосой. Он 
также мельче большого, длина крьюмла 
его 22,5-27 см. Гнездится в России в 

лесотундре и по моховькм болотам от 
Кольского полуострова и Латвиий до 
Анадьгря и Камчатки. Зимует от Сре- 
диземного моря и Юго-Восточного 
Китая и далее на юг до Тасманий и 
Новой Зеландиий, до юга Африки и 
Южной Америки. В Овид. р-не пере- 
летная птица. Занесен в ККУ. 
КРОТ, Кріт європейський, Таіра 
ешгораєа по внешнему виду и образу 
жизни похож на остальньх кротовь(х. 
Длина тела его 12-16 см, хвоста - 2-4 

см. У большинства зверьков, населяю- 
щих среднюю полосу Европь, перед 
очень маленьким, как маковое семя, 
глазом имеєтся узкая прорезь кожи 
длиной около 0,5-1 мм, но подвижньх 

век и ресниц нет. Крот (одним зтим 
словом назьвают только европейско- 
го, или обькновенного, крота) - ти- 
пичньвй обитатель лиственньх лесов. 
По долинам рек проникаєет к северу 
до средней тайги, ак югу - до типич- 
ньх степей, хотя на водораздельньх 

участках тайги и сухих степей встре- 
чаєтся редко, а в полупусть6нях, пу- 
стьнях, лесотундрах и тундрах совсем 
не встречаєтся. Всю жизнь проводит 
в темньх, не связанньїх с поверхно- 
стью ходах, проложенньх в разньїх 
горизонтах почвь6. В рьхлой и влаж- 
ной лесной почве прокладьваются 
горизонтальнье  приповерхностнье 
ходьг, расположенньве на глубине 2-5 
см. Их потолок поднимаєтся валиком 
снаружи, вьбросов земли не бьгваєт. 
На открьтьх (не лесньх) участках, 
где почва часто и глубоко просьгхаєт, 
ходь располагаются на глубине 10-50 
см от поверхности. Слой такой мощ- 
ности крот поднять не может, позто- 
му избьток земли вьйбрасьваєт через 
временнье отнорки в виде небольших 
кучек - кротовин. Когда проталкивать 

землю приходится далеко, крот заку- 
поривает отнорок землей, а у конца 
хода прокапьваєт новьй отнорок и 

через него вьбрасьваєт другую кро- 
товину. Цепочка кротовин примерно 
соответствует направлению глубин- 
ного хода. Особое значение имеют 
глубиннье ходьт под лесньми тропа- 
ми, через которье, как подземнье мо- 
сть, соединяются между собой слож- 
нейшиєе системь и приповерхностньтх 
ходов. Каждая взрослая самка устра- 
иваєт сложную систему кольцевьхх и 
радиальньх ходов вокруг гнездовой 
(вьводковой) камерь, расположен- 
ной на глубине 1,5-2м. Кротовина над 
системой пригнездовьїх ходов дости- 
гает 70-80 см. Зимой кроть нередко 
прокладьвают ходь на поверхности 
почвь среди покрьтого снегом траво- 
стоя или в толще листовой подстилки. 
Питаются почвенньми беспозвоноч- 
ньми, среди которьх преобладают 
дождевье черви, в меньшем количе- 
стве поедают почвообитающих насе- 
комьх и их личинок. За один раз крот 
сьедаєт до 20-22 г дождевьїх червей. 
Целого или разорванного червя крот 
ест с конца, придерживая его лапами 
и очищая от земли как лапами, так 
и передними зубами. Насьтившись, 
крот подворачиваєт голову и задниєе 
лапью под брюхо, приобретая форму 
черного бархатного шара, и засьша- 
ет на 4-5 часов. Рентгеноскопически 
установлено, что порция пищи пере- 
варивается в организме крота в сред- 
нем за 4 часа. Ото и определяєт суточ- 
ньшй ритм активности. За 5-6 приємов 
пищи он сьедает в сутки около 50-60 
г корма, что немногим меньше массьт 
самого зверька. Голодньюм крот может 
оставаться не более 14-17 часов. Уста- 
новлено неожиданноє, с точки зрения 
нормальной  физиологиий,  явлениє: 
летом потребность в пище у кротов 
вьшюе, чем зимой, хотя зимой в спяч- 
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ку они не впадают. Всю массу корма 
находят только летом в проложенньтх 
ходах. Из зтого следуєет, что дождевьге 
черви сами, активно и в большом ко- 
личестве, заползают в кротовье Ходьк. 
Сюда их привлекает запах кротового 
мускуса, к которому черви проявляют 
положительньй хемотаксис, или не- 
сколько более вьюсокая температура 
воздуха в полости хода, чем в окру- 
жающих его слоях почвь, а может 
бьть, и то и другое. Так или иначе, но 
кротовьій ход для дождевьжх червей 
представляєт собой ловушку с паху- 
чей или тепловой приманкой. Ранней 
весной кротью спариваются. Период 
беременности самок точно не уста- 
новлен и может составлять от 30 до 60 
дней. Слепье, голье, беспомощньве 

детеньшни, в числе 3-7 (до 9), родятся 
с конца апреля до первой половиньт 
июня. Нормально в году бьваєт один 
приплод. Молодняк растет бьстро: в 
месячном возрасте по размерам уже 
почти не отличаются от родителей. 
Молодье кроть живут между собой 
мирно, ласкаются, издавая нежнье 
звуки, похожие на писк цьюпленка. 
Но по мере созревания становятся 
драчливьми. А взросльте все бьвают 
неуживчивьми, особенно в условиях 
неволи. Самцьйю грьюзут даже подса- 
женньгтх к ним самок. И самки грьвзут 
подсаженньх  самцов. Загрьятенно- 
го насмерть сородича крот сьедаєт. 
Зато многие хищнь6е звери кротов не 
едят. Из-за неуживчивости молодняк 
вьінужден вьселяться из подземньх 
сооружений, где родились, и подь(- 
скивать участок, не занятьшй другими 
кротами. Позтому молодье кротьт 
очень подвижнь. Взросльке наоборот, 
отнесеннье от места первоначаль- 
ной добьчи за 700 м и вьтпущеннье 
в другой ход, они окольцованньї(е, 
возвращались «домой». Нередко на- 
против отнорков в одном берегу об- 

наруживаются такиє же в другом. 
Под дном речек кротовьх ходов не 
бьтваєт значит, речка преодолевалась 
вплавь. Передвижения по тесньм 
ходам и прикосновения к их стенкам 
приводят к бьстрому износу волося- 
ного покрова. Позтому у кротов бь- 
ваєт не одна и не две, как у многих 
других зверей, а З или даже 4 линьки 
в году. Лучший мех - вьгсокий, ров- 
ньй, густой, бархатисто-блестящий, 

угольно-черньй с серебристьм на- 
летом бьваєт у кротов с конца октя- 
бря - в начале ноября, после завер- 
шения осенней линьки. А все осталь- 
ное время у кротов идет полная или 
частичная смена волосяного покрова. 
Шкурки их небольшиєе, но прочнье. 
С 20-х годов прошлого века начался 
промьмсел крота. По массовости он 
занял видное место в заготовках пуш- 
нинь в тот период. Сегодня крота уже 
не промьшіляют. В Овид. р-не самьсй 
ОБЬІЧНЬ)Й ВИД. 
КРЬІСА СКРАЯ, Пацюк 
мандрівний, Кайия погуедрісиз. В 
литературе ее назьвают серой крь- 
сой, пасюком, бурой, рьжей и ам- 
барной крьгсой. «Серая крьса» среди 
зтих названий преобладаєт, хотя оно 
и неточное. Окраска меха не серая, 
а  коричневато-бурая. Одомашнен- 
ньте (лабораторньве) пасюки белье с 
красньми глазами, пестрью (черно- 
белье), а генетики вьвели еще и не- 
сколько цветовьх вариаций. Ареал 
серой крьсьт стал почти космополит- 
ньм. Нет ее пока только в Антаркти- 
де и на некоторьх островах вьшсокой 
Арктики. Расселялась крьгса частич- 
но свойм ходом, но чаще - при со- 
действиий человека на различном реч- 
ном и морском транспорте. Другими 
видами транспорта (по железньїм и 
шоссейньм дорогам, на самолетах) 
она перемещалась значительно реже. 
В любой речной и морской порт крь(- 
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сьт завозятся регулярно (в каждую на- 
вигацию), позтому надо обязательно 
иметь оперативно и квалифициро- 
ванно  действующую  контрольную 
(карантинную, противочумную) стан- 
цию. Такие станции уже многие деся- 
тилетия действуют в портах Одесськ, 
Батуми, Санкт-Петербурга, Владиво- 
стока и др. А на станциях железной 
дороги, даже больших они не нужньк. 
Исключение составляют метрополи- 
тень. В стволах метро крьсьг посе- 
ляются охотно и активно (за 2-3 не- 
дели до открьтия движения) и живут 
там в большом количестве. По ство- 
лам передвигаются регулярно и на 
большиє расстояния. Миграционная 
активность серьх крь6с в городе про- 
является по-разному. В городах, куда 
серье крьсь проникли впервье, их 
расселение идет очень бьгстро. А по- 
том серьве крьгсьв, заселив постройки, 
расположеннью вдали от вьтїходов из 
подземньх сооружений, становятся 
«домоседами» привязанньжми к дому, 
в котором родились и вьіросли. В 
новье постройки крьсьо вселяются 
только через открьтьюе ВвХОДдНЬІе две- 
ри (особенно в темное время суток) 
и через вентиляционнье отверстия 
подвальньхх и первьх зтажей. Задел- 
ка вентиляционньх отверстий метал- 
лической сеткой и автоматическоєе за- 
крьтваниє входньх дверей на многие 
годь делают новое строениє недо- 
ступньюм для крьєс. В природньх био- 
топах, в частности в дельте Днестра, 

крьса живет не только в норах по бе- 
регам водоемов, но и вдали от бере- 
гов - в плавнях. Питается береговьтшми 
растениями и животньюми: наземньжми 
моллюсками, насекомьтми др. Пасю- 
ки часто и охотно плавают, ньтряют, 
Долго держатся в толще водь и даже 
ловят там моллюсков, плавунцов и 
мелких рьй. На судах и в наземньжх 
постройках всем, что едят люди. Но 

из всего многообразия предпочитают 
продуктьи животного происхождения. 
В холодильниках, где хранятся мяс- 
ньте туши (при 17"7С), питаясь одним 
сьрьм мясом, они интенсивно раз- 
множаются и бьстро растут. Раньше 
бьтло известно, что в природньх био- 
топах крьсь размножаются в теплье 
сезоньт года, а обитающие в построй- 
ках - кругльй год. Предполагали, что 
в постройках крьсь дают до 8 при- 
плодов в год; среднее число змбрио- 
нов 8-10, больше, чем у других видов 
мьшевидньх грьзунов. Половой зре- 
лости самки достигают примерно в 
3-месячном возрасте. И чем старше 
становятся, тем вьшюе их плодови- 
тость. На каждую пару производите- 
лей 17-18 крьсят в год. Об осторож- 
ности пасюков, их подозрительности 
к предложениям человека, ходят ле- 
гендь. Вот что вьияснил английский 
зколог Д. Читти в 194Ї г. Он решил 
подсчитать количество крьвгс в одном 
помещений по массе сьеденной при- 
манки. В фанернье ящики с прорезя- 
ми в боковьїх стенках насьшал взве- 
шенную пшеницу, а ящики поставил 
в места, где ожидал массового появ- 
ления грьзунов Первая проверка по- 
разила неожиданностью: ни в одном 
ящике крьсь пшеницу не тронули. 
На 2-е сутки снова не тронули. На 3-й 
сутки сьели несколько граммов, на 
4-е - немного больше. Лишь на 8-9-е 
сутки пасюки сьели почти всю пред- 
ложенную им пшеницу (до 3,5 кг в 
каждом ящике). Вьвод: для успешно- 
го вьлова крьюс необходимо преодо- 
леть их подозрительность, приучить к 
приманке и к виду ненастороженньх 
ловушек. Зто должно длится не менеєе 
6-7 суток, а в местах, где крьюс уже 
вьшмлавливали, не менее 10-12 суток. В 
начале прикорма крьюсам надо пред- 
ложить набор доступньх продуктов: 
кусочки пшеничного и ржаного хле- 
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ба, овощей (свекльв, моркови), сьгра, 
кусочки вареного мяса и рьтбь. При- 
смотреться, какиє из зтих продуктов 
крьсьшо в данном помещеними берут в 
первую очередь и едят с найбольшей 
охотой. Вьтлов провести только с при- 
манкой, которую крьось предпочли. В 
разньх обьгеектах предпочитаемость 
будет разной, предугадать ее заранее 
невозможно. Организации, занимаю- 
щиеся дератизацией (избавление по- 
строек от крь-с), очень часто игнори- 
руют важнейшую зтологическую осо- 

бенность пасюков - их осторжность. 
Во всех городах обработку проводят, 
задерживаясь на обьекте 2-3 дня. За 
такой срок попадаєтся и отравляєтся 
небольшая часть вредителей, а основ- 
ная масса продолжаєт жить и размно- 
жатся. Такая неосмьгтсленная дерати- 
зация осуществляєтся десятилетия- 
ми, но нужньтх результатов не даєт. 
КРЯКВА, Крижень, Апаз8 
ріасугбуперозб принадлежит к числу 
так назьтваємьтх настоящих, или реч- 
ньх, уток. В отличие от ньрковькх, 
зти утки кормятся только на мелково- 
дье, добьтквая пищу лишь на глубине, 
до которой достаєт опущенная в воду 
шея. При зтом они опрокидьваются 
вниз головой, нередко погружают в 
воду почти все тело, оставляя лишь 
торчащий кверху хвост, но долго в та- 
ком положениим оставаться не могут. 
Кряква - утка крупная, вес ее коле- 
блется от 0,8 до 2 кг. Как и все утки, 
хорошо плаваєт; к ньррянию прибега- 
ет будучи раненной и тогда способна 
пропльть под водой десятки метров. 
По земле ходит тяжело переваливаясь, 
но, раненная, бегаєт проворно. Летаєт 
бьстро, часто машет крьїльями, ко- 
торье издают при зтом характерньй 
свистящий звук. С водь поднимаєтся 
относительно легко, при внезапной 
опасности может взмьвать почти вер- 
тикально. Окраска оперения у самца 

более яркая, чем у самки. У самца в 
брачном наряде голова и верх шей 
синевато-зеленье, отграниченнье бе- 
льм ошейником; зашеек и спина бу- 
рье; поясница и надхвостье черньге. 
3об, грудь и бока темно-коричневьге, 
брюхо бледно-серое с мелким струй- 
чатьтм рисунком. Одна или две парь 
рулевьжх круто загнутью колечками. 
На крьле яркое сине-фиолетовое зер- 
кальце, окаймленноге изнутри черной, 
а затем белой полосой. Самка окраше- 
на скромнее, в рьежевато-бурье тона с 
пестринами и более светльм брюхом, 
мельче самцов. Самки несколько мель- 
че самцов. Гнездится почти по всей 
Европе, Азий и Северной Америке. 
Населяєет самьгю разнообразнью вну- 
тренние водьг, предпочитая такиєе, где 
есть укрьтьюе места для устройства 
гнезд. В большинстве частей ареала 
- перелетная птица. Основнь6е зимов- 
ки расположенью на побережьях За- 
падной и Южной Европьї(, на Каспии, 

в Иране, Ираке, на севере Йндий, в 
Среднем и Южном Китає, Японий, на 
Тихоокеанском побережье Северной 
Америки, в Мексиканском заливе и 
в долине Миссисипи. В небольшом 
количестве зимуєт на незамерзающих 
водах почти по всей области гнездо- 
вания. В южньюе районью гнездовий 
прибьваєет примерно в первой поло- 
вине марта, в севернье - во второй 
половине апреля, а местами и в має. 
Сроки прилета в разнье годьі силь- 
но колеблются. На весеннем пролете 
кряквьт держатся парами или неболь- 
шими стайками в 5-10, редко 30 штук 
и никогда не образуют таких больших 
стай, как некоторьюе другие утки. В 
гнездовье места прилетают парами, 
которье образуются на зимовках. На- 
ряду с зтим всегда имеется некоторое 
количество холостьгх селезней, кото- 

рье, как и селезни, имеющиєе самок, 
весной настойчиво преследуют чу- 
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жих самок. На зтой почве между сам- 
цами часто возникают драки. Селезни 
крякв преследуют иногда самок дру- 
гих видов уток и спариваются с ними. 
Известньгт гибридь кряквь с разньми 
видами уток. Но, несмотря на все зто, 
парь крякв довольно УстойЙЧИВЬ И 
самец длительное время - до начала 
линьки - держится вместе с самкой. 
Вьбирают место для гнезда тоже вме- 
сте. Самец помогаєт самке и в строи- 
тельстве. Гнезда кряквьгт устрайвают 
обьічно поблизости от водь6. В пой- 
мах, длительно заливаємьїжх польми 
водами, часто гнездятся на деревьях 
- в старьжх гнездах ворон, цапель и 
других крупньх птиц, а иногда и в 
дуплах с открьтьми широкими вхо- 
дами. Первье яйца откладьвают в 
еще не достроенное гнездо, и по мере 
увеличения кладки дополняют вьі- 
стилку. Перед концом откладьвания 
яйц в гнезде появляется первьй пух, 
которьй к зтому времени начинаєт 
вьшадать из груди у птиць6. Зто осо- 
бьй гнездовой пух темной окраски. 
Количество пуха возрастаєт непре- 
рьвно в течение всего периода наси- 
живания. Пух укладьваєтся кольцом 
по периферии лотка в виде довольно 
вьсоких бортиков, прикрьвающих с 
боков насиживающую птицу. Уходя с 
гнезда, самка прикрьваєт яйца пухом, 

что предохраняєт их от охлаждения и 
делаєт гнездо малозаметнькм. В пол- 
ной кладке бьваєт от б до 16, чаще 

3-11 яйц одноцветно-белой окраски с 
зеленоватьтм оттенком. Размерьг яиц: 
50-67 х 37-46 мм. Насиживание начи- 
нается с откладки последнего яйца и 
продолжаєтся в течение 26 дней. На- 
сиживаєт самка, самец первое время 
продолжаєет оставаться вблизи гнезда, 
принимая участие в его охране. Через 
12-16 часов после появления первого 
птенца, все покидают гнездо. К зтому 
времени они уже способньг бьстро 

передвигаться по суше, плавать и ньі- 
рять. Из вьсоко расположенньх гнезд 
птенцью спрьтивают вниз, и благодаря 
очень малому весу зто кончаєтся бла- 
гополучно. Самка отводит вьїводок в 
наиболее густо заросшую часть водо- 
ема. Первое время птенцьт часто гре- 
ются под крьльями матери. От сопри- 
косновения с ее перьями они получа- 
ют необходимую жировую смазку, 
предохраняющую их пуховой наряд от 
бьттрого намокания. С первьх часов 
жизни птенцью пьтаются схватьгвать 
движущихся насекомьтх и паучков, а 
позднее начинают собирать и «непод- 
вижньй» корм. Растут довольно бь- 
стро. В возрасте 10 дней весят около 
100 г, 20 дней - 320 г, 30 дней - 550- 
600 г. и к 60 дням - около 300-900 г. 
Примерно в 50-дневном возрасте они 
начинают уже взлетать, а в к 60 дням 
летают хорошо. Гибель яиц и птенцов 
у крякв от хищников и других причин 
значительна, составляєт от 23 до 56097. 

После того как самки окончательно 
усядутся на гнезда, селезни покидают 
их, соединяются в небольшие стайки 

и отлетают на линьку на большое рас- 
стояние от места размножения. Пере- 
движения зти нередко принимают 
характер перелетов. Местами линьки 
обьічно служат более или менее круп- 
нье водоемьгю с обширньми густьми 
зарослями. Здесь линяющие утки ска- 
пливаются иногда в таком огромном 
количестве, что в расставленньгкєе сети 
удаєтся загонять одновременно до 
2000 птиц. В скоплениях линяющих 
селезней всегда присутствуєт неко- 
торое количество самок, потерявших 
кладки или вовсе не делавших их. В 
результате вьтпадения маховьх кряк- 
вь  теряют способность к полету на 
20-25 дней; полностью зти перья от- 
растают в течение 30- 35 дней. Сам- 
ки, находящиеся при вьгводках, линя- 
ют на месте, и линька их начинаєтся 
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позже. Отлет крякв происходит по- 
степенно, окончательно они исчезают 
поздно, обьїтно незадолго до замерза- 
ния водоемов. Состав кормов кряквь 
весьма разнообразен, в нем одинако- 
во представленьт как растения, так и 
животнье. Из растительньх кормов 
в большом количестве поедаются зе- 
ленье части, семена и луковички во- 
дньх растений - ряски, роголистника, 
осок, сусака, рдестов, а также семена 
различньгх хлебньхх злаков, за которьбі- 
ми птицьт летают на поля; из живот- 
ньїх - различнье водньте насекомьге й 
их личинки, ракообразньжюе моллюски. 
Кряква - один из важнейших охот- 
ничьих и промьйсловьх видов птиц в 
Овид. р-не. Обитаєт на всех водоемах 
района. Дикая кряква является родо- 
начальником разнообразньх пород 
домашних уток. Й г 
КУЗНЕЧИК ЗЕЛЕНЬ(И, Коник 
зелений, Текіієопіа уігіді55іта 
распространен практически по всей 
Украйне, его можно найти во всех 
ландшафтньх зонах, не заходит он 

только на север. В лесной зоне, на- 
чиная с конца июля и вплоть до 
поздней осени, зеленьй кузнечик 
часто встречается по краям лугов в 
траве, а на опушках лесов и в садах 
- на кустах и деревьях, искусно ма- 
скируясь в зеленой листве. В Овид. 
р-не - обьшчньєй вид. Питаєтся мел- 
кими насекомьми - различньїіми 
двукрьльюми, мелкими бабочками, 
их гусеницами и др. При содержа- 
ний в неволе проявляет склонность 
к каннибализму, поедая более сла- 
бьх особей и личинок своего вида. 
В то же время зеленьгй кузнечик мо- 
жет питаться и растительной пищей. 
Так, например, он иногда вредит ви- 
ноградникам, вьгрьвзая почки, обьгее- 
дая цветьт и листья. Известнь случай 
повреждения им листьев чая, цитру- 
совьх и других растений. Стреко- 

таниє зеленого кузнечика можно 
сльпиать днем, в послеобеденное 

время и вечером. Спариваниє у зеле- 
ного кузнечика продолжаєтся около 
45 минут. Яйца самка откладьгваєт 
в землю по одному. Процесс, по- 
видимому, довольно труднь(й, а чис- 
ло откладьваємьх ею яйц достигаєт 
70-100. Яйца лежат в почве до вес- 
нь, а потом начинают вьлупляться 
личинки. Они тоже зеленого цвета с 
коричневой или черноватой полосой 
на спинной стороне. 
КУКУШКА, Зозуля,  Сисиїіш5 
сапоги5 - птица средних размеров 
(длина тела до 40 см, крьла - око- 
ло 22 см), с довольно длинньм (до 
ІЗ см) закругленньм ступенчатьтнм 
хвостом. Весит кукушка около 100 
г. По окраске и размерам несколько 
напоминаєт ястреба-перепелятника. 
Половой диморфизм в окраске вь/- 
ражен хорошо. У взросльжх самцов 
спина и хвост темно-серье, горло, 
зоб и грудь светло-серье. Осталь- 
ная часть оперения белая с темной 
поперечной полосатостью. Глаза и 
края век желтье. Клюв черноватьгй, 
слегка загнутьй у вершинь. Ноги 
короткие, оранжевого цвета. Самки, 
в отличие от самцов, либо буроватьше 
сверху, с охристьтм налетом на зобе, 
либо спинная сторона тела и верх 
головьш у них ржавчато-рьжие с ши- 
рокими черньми и узкими бельми 
поперечньми полосами. Распростра- 
нена кукушка широко. Гнездится в 
Европе и на прилегающих островах, 
в Северо-Западной, тропической и 
Южной Африке, в Азиий, заходя ме- 
стами даже за северньшй полярньгй 
круг, но отсутствует на Аравийском 
и Йндостанском полуостровах и в 
южной половине Индокитая. В Овид. 
р-не обитаєет повсеместно. Биотопью, 
в которьх встречаєтся обьшновенная 
кукушка, чрезвьтчайно разнообраз- 

п 35/44 3 



нь, что связано в первую очередь 
с распространением  воробьиньх, 
в гнезда которьх кукушка подкла- 
дьваєет свой яйца. Обхигкновенная 
кукушка на большей части ареала 
птица перелетная. Зимует в тропи- 
ческой и Южной Африке, в южньх 
районах Аравийского полуострова, 
Индии, Индокитаєе, на юге Китая, на 

Цейлоне и островах Зондского архи- 
пелага. К местам гнездования птиць 
продвигаются медленно, двигаясь 
в  северо-восточном направлений. 
Пролетая за день всего 30 км, лишь 
в конце мая птиць достигают север- 
ньх границ ареала. В зависимости 
от характера весньт указанньв вьше 
сроки могут сильно сдвигаться в ту и 
в другую сторону. В начале пути ку- 
кушки держатся большими стаями, 
но к местам гнездования прилета- 
ют поодиночке. Сначала прилетают 
самць, а через 3-4 дня появляются и 
самки. Прилетевший самец занимаєт 
тот же участок, что занимал и в пред- 
ьщдущий год; нередко зто территория, 
на которой он вьвелся. Первьгме 2-3 
дня после прилета самец молчалив, 
но потом начинаєт петь, привлекая 
на свой участок самку. Песня самца 
очень характерна: часто по много раз 
подряд повторяемоєе звучное слегка 
грустное «ку-ку... ку-ку..». На пес- 
ню самца вскоре прилетаєт самка; 
если же самка не подлетаєт, то самец 
перелетает на другое место. Самки 
куковать не умеют. При одной самке 
всегда держатся несколько самцов, 
которье иногда дерутся друг с дру- 
гом. В зависимости от количества 
гнезд мелких воробьиньх, в которьтге 
кукушка подкладьютваєт свой яйца, 
размерьт «гнездового» участка у раз- 
ньх самок сильно колеблются. Уча- 
сток самки не совпадаєт с участками 
самцов (участки самцов по размерам 
меньше), а позтому самцьє спарива- 

ются с разньми самками, переходя 
из «свить» одной самки в «свиту» к 
другой. В течение сезона размноже- 
ния (с конца апреля - начала мая до 
серединь июля) каждая самка сносит 
около 20 яиц, откладьвая их с интер- 
валами в 1-3 дня. Яйцо кукушки ве- 
сит около 3 г. Сравнительно с разме- 
ром птиць откладьваємьгюе ею яйца 
очень мелкие: они такой же величи- 
нь или чуть крупнее, чем у мелких 
воробьиньх. Форма кукушечьих яиц 
и их окраска чрезвьмчайно разноо- 
бразньт в целом, но у отдельной сам- 
ки они очень похожи на яйца вида- 
хозяйна. Известно болеє 150 видов 
птиц, в гнезда которьх кукушки под- 
кладьвают свой яйца. Однако каж- 
дая самка, чаще подбрасьваєт яйца 
в гнезда того вида, в гнезде которого 
вьтвелась. Ко времени откладки яйца 
самка облетает свою территорию и 
отьскивает подходящее гнездо. Най- 
дя его, она некоторое время следит 
за ним и за его хозяевами, стараясь 
остаться незамеченной, а затем, улу- 
чив удобньй момент, когда хозяева 
гнезда улетели, подкладьваєт яйцо. 
Делаєт зто по-разному. В случаях, 
когда гнездо открьто сверху и доста- 
точно прочноєе (например, лесного 
конька, овсянки или лесной завируш- 
ки), кукушка откладьвая яйцо прямо 
в него. Когда же гнездо находится в 
щели или в дупле (гнезда синиц, Го- 
рихвосток, мухоловок) или же оно с 
боковьм входом (например, гнезда 
пеночек), кукушка, откладьтваєт яйцо 
на землю, а затем в клюве приносит 
и кладет его в гнездо. Обьгічно зто 
бьтаєт одно яйцо, очень редко, два 
В последнем случаєе с уверенностью 
можно сказать, что принадлежат они 
разньм самкам. На подложенное в 
гнездо яйцо кукушки разньюке птиць 
реагируют по-разному. Некоторьгке 
(крапивники, славки), бросают гнез- 
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да даже с полньми кладками. Другие 
(камьшшевки, горихвостки) свивают 
новую подстилку гнезда, прикрьв 
кладку с яйцом кукушки, и присту- 
пают к откладьванию яиц заново. 
Большинство птиц просто вьгбрась- 
ваєт чужое яйцо из гнезда. Однако 
многие видьті птиц не замечают под- 
лога. Даже в тех случаях, когда яйцо 
кукушки резко отличаєтся от осталь- 
ной кладки, такиє птиць, как зави- 

рушки, зарянки, коньки и др., ни- 
как на него не реагируют. Первьм в 
гнезде обьшно вьлупляется кукушо- 
нок (как правило, на 12-й день), Он 
гольй, но очень активньюшй. На ниж- 

ней части его спиньгр имеєтся осо- 

бое углубление. Кожа здесь, а также 
боках очень чувствительна стоит ее 
коснутся - моментально проявляєется 
рефлекс вьюбрасьвания: кукушонок 
широко расставляєет ноги и, опираясь 
головой о дно гнезда, пьштаєется под- 

лезть под яйцо или птенца. Когда зто 
удаєтся, он несколькими толчками 
продвигаєт жертву себе на спину и 
пятится к борту гнезда. Добравшись, 
он поднимаєется на вьтянутьх ногах 
и резким толчком вьвбрасьгтваєт нахо- 
дящийся на его спине предмет через 
край. В течение 3-4 дней кукушонок 
от «сводньх» братьев и сестер из- 
бавляєтся. На 5-й день рефлекс вь(- 
брасьвания угасаєт, и, если к тому 
времени в гнезде остаются другие 
птенць, им уже не грозит опасность. 
Однако птенць птиц-хозяев вьБЬІЖи- 
вают редко: бьстро растущий куку- 
шонок перехватьваєт всю пищу. На 
4-5-й день жизни у кукушонка на- 
чинают пробиваться пеньки перьев. 
Всего в гнезде кукушонок проводит 
обьшчно 3 недели, но, покидая гнездо, 

еще плохо летает, больше перепархи- 
ваєет с ветки на ветку. В связи с тем, 
что самка откладьваєт яйца в тече- 
ние довольно длительного времени, 

гнездовой сезон у кукушек продол- 
жается, с конца апреля - начала мая 
до серединью июля. Позтому вьглет 
кукушат из гнезда можно наблюдать 
в июне, июле и даже августе. Прием- 
нье родители неустанно кормят ку- 
кушонка еще в течение 1-1,5 месяцев 
после вьгшлета из гнезда его. Аппетит 
у подкидьша отменньй: от зари до 
зари, маленькие птички таскают еду 
громадному по сравнению с ними 
иждивенцу. Состав пищевьх обгеек- 
тов, приносимьх ему, естественно, 
зависит от того, какие птиць! его вь5- 
кармливают. После приобретения са- 
мостоятельности кукушата в одиноч- 
ку кочуют около мест, где вьвелись, 
постепенно от них удаляясь. Осен- 
ний отлет начинаєтся рано (с сере- 
динь июля). Сначала поодиночке 
отлетают на юг старье птиць, позже 
небольшими стайками. Мест зимо- 
вок в Южной Африке достигают в 
октябре, а главная масса - лишь в де- 
кабре. Обькновеннью кукушки до- 
бьтвают себе пищу исключительно в 
ветвях деревьев и кустарников, ино- 
гда схватьвают летающих насекомьх 
в воздухе, изредка спускаются в по- 
исках пищи на землю. Наибольшеєе 
значение в питаний имеют гусени- 
ць, в особенности волосатьв. Потом 

идут жуки, поедаємьюе значительно 
меньшем количестве. Довольно ча- 

сто кукушки хватают прямокрьль(х, 
крупньх мух и перепончатокрьюльх. 
В гнездовой период в пищу кукушек 
нередко попадают и яйца мелких во- 
робьиньх. Осенью в небольшом ко- 
личестве поедаются также ягодь. 
КУЛИК-ВОРОБЕЙ, ЛПобереж- 
ник малий, Саїадгі5  тіпига. 
Один из самьжх мелких куликов- 
песочников. Клюв его короткий, со- 
вершенно прямой, довольно тонкий. 
Низ оперения бельй, передняя часть 
груди, зоб, горло, бока шей и щеки 
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с рьежевато-охристьтм налетом и бу- 
рьми пестринами. Первостепеннье 
маховье перья черно-бурьгке, второ- 
степенньєе белье у основания с чер- 
ньми кончиками. Длина крьла 8,5- 
10 см, масса 22-27 г. Кулик-воробей 
селится от тундр Норвегии до низо- 
вьев Лень и на ряде островов Се- 
верного Ледовитого океана. Места- 
ми гнездится и в лесотундре. Зимов- 
ки расположень в Африке, Южной 
Азиий и далее на юг до Австралиий и 
Тасманиим. В небольшом количестве 
кулики-воробьи задерживаются на 
зимовку у южньх берегов Каспий- 
ского моря. Питаются главньм обра- 
зом насекомьтми, реже моллюсками 
и мелкими ракообразньми. В Овид. 
р-не пролетная птица. 
КУЛИК-СОРОКА, Кулик сорока, 
Наетаоріпає о5єгаїесия - при- 
брежнье птиць с сильньюми ногами 
и прямьм клювом. Расцветка их пе- 
гая: черная с бельм У взросльїх птиц 
голова, шея до передней части груди, 
передняя часть спиньк, часть крьвшла и 
конец хвоста чернь. Все остальное - 
белое. Имеется маленькое белое пят- 
ньшіко под глазом. Северньюе птицьт 
имеют меньше белого цвета на крьле, 
чем южнь6е. Зимует на севере Афри- 
ки и на юге Азий. Летя с зимовок, зта 

птица появляется в Овид. р-не в мар- 
те. Ловит открьто держашуюся до- 
бьтшчу на суше и на мелководье, может 
доставать животньїх, закопавшихся в 
мягкий грунт. Основнье обьекть пи- 
тания кулика-сороки - полихетьї, мол- 
люски, ракообразнье, насекомье и их 
личинки (двукрьль6е, жуки, гусеницьт 
ночниц и др.) Охотятся и за мелкими 
рьйбками. Панцири ракообразньтх раз- 
бивают клювом. Некрупнье раковинь 
часто переносят в скаль, и вскрьвают. 
В Овид. р-не встречается на пролете. 
В некоторьїю годью гнездится в при- 
брежной зоне моря. Занесен в ККУ. 

КУНИЦА КАМЕННАЯ, Куни- 
ця, Куна кам'яна, Магіе5 Їоіпа 
обьшчна для фаунь Украйнь. В Овид. 
р-не является обьічньм видом. Дли- 
на тела 38-59 см, хвост - 23-32 см, 

масса - до 2500 г. Мех густой, пу- 
шистьй, очень красивьгй. На горле й 
груди имеется большое пятно, У ка- 
менной куниць оно белое (позтому 
ее нередко назьвают белодушкой), 
сзади раздваивающееся, а у лесной 
куницьшю - желтоватоє или оранже- 
вое, сзади как бьт с узким фестоном. 
Подошвь у лесной куницьий зимой 
густо покрьть шерстью, а у камен- 
ной более или менее гольге. Лесная 
куница, как следует из ее названия, 
являєтся типичньвм обитателем леса. 
Предпочитаєт старьгєе, захламленнье 
темнохвойнье и смешаннь6ве леса с 
крупньми дуплистьми деревьями, 
а на открьштьюе места вьїходит толь- 
ко во время охотьв6. Каменная куница 
иногда тоже живет в лесах, но чаще 
водится на безлесньжх территори- 
ях, в оврагах, каменоломнях, поле- 
защитньх полосах, садах, нередко 
в населенньжх пунктах. Деятельнь 
куницьшю преимущественно в темнье 
чась суток, но случаєтся их видеть 
и днем. Каменная куница питаєтся; 
всевозможньми грьзунами, птица- 
ми, насекомьгюми, разньми ягодами и 
фруктами. Белодушки, живущиєе в де- 
ревнях, нередко нападают на домаш- 
нюю птицу, хотя достаточно другого 
корма; впрочем, они же ловят крьс и 
мьшей. Численность куниц подвер- 
жена значительньм колебаниям по 
годам, главньм образом в зависимо- 
сти от численности кормовьх обгеек- 
тов - мьшшевидньіх грьзунов, зайцев. 
Принадлежат к числу весьма ценньх 
пушньхх зверей. В Овид. р-не обита- 
ют как каменная, так и лесная куни- 
ць. В дельте Днестра, правда, лесная 
куница крайне редкий зверь. 
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ЛАЗОРЕВКА, Синиця блакит- 
на, Рагаиз8 соегиівеизі. обитаєт в ли- 
ственньх и смешанньх лесах, при- 
брежньмх зарослях, парках и садах 
Европь, на Канарских островах, в 
Северо-Западной Африке, на остро- 
вах Средиземного моря, в Турции, 
Иране, Туркмений, на Кавказе. В 
Украйне в том числе в Овид. р-не 
оседлая, частично кочующая птица. 
На местах гнездования появляєтся 
в марте уже парочками. Приступаєт 
к постройке гнезда, которое обьгічно 
помещаєтся в дупле на вьісоте 1-4 
м от земли, чаще в сьгрьх, располо- 
женньжх недалеко от водь участках 
леса. Охотнее всего используются 
дупла мелких дятлов, естественньте 
пустоть в стволах деревьев (если 
входное отверстиє не превьшаєт 
30-35 мм в диаметре), щелях гни- 
льх пней. Строят гнездо обе птиць 
парьг всего из мха, сухой травьг, раз- 
мочаленньх волокон луба, клочков 
шерсти, паутинь. Лоток вьстилают 
конским волосом, перьями и пухом. 
Готовое гнездо пустуєет 3-5 дней, а 
затем самка откладьгтваєт в него 9-13 
бельх с  красновато-коричневьіми 
пятньшками яйц. Насиживаєт толь- 
ко она зато самец ее кормит 1-2 раза 
в час. Насиживание продолжаєтся 
12-14 дней. Первое время после вь- 
лупления птенцов кормит в основ- 
ном самец, самка их только обогре- 
ваєт. С 4-6-го дня начинает кормить 
их вместе с самцом. К гнезду с птен- 
цами родители приносят корм до 300 
раз в день. В гнезде птенць прово- 

дят около 20 дней. Вьилетевших 6-9 
дней родители докармливают, а по- 
том приступают ко второй кладке. В 
конце лета стайки лазоревок кочуют, 
посещая не только лиственнь6е, но 
и хвойнье леса, залетая на окраийнь 
населенньх пунктов. Корм собирают 
с ветвей, почек и листьев, зимой ино- 

гда спускаются на снег, чтобьш упав- 
шее. Основа питания - гусениць и 
пауки, реже - жуки, клопь, мелкиєе 
двукрьмлье, перепончатокрьшмлье и 
некоторью другие насекомьюме. Уни- 
чтожая большоєе количество вреди- 
телей леса и сада (например, разоряя 
зимниєе гнезда златогузки, поедая во- 
лосатьх гусениц непарного шелко- 
пряда, а также ряд других гусениц и 
долгоносиков-цветоедов), лазоревка 
приносит большую пользу. 
ЛАСКА, Ласка, Мивееїа піуаПз -- 
самьй мелкий зверек из хищн.ькх 
млекопитающих. У нее тонкоє, вьгтя- 

нутое, удивительно гибкоєе тело с ко- 
ротким хвостиком без черного кон- 
ца. Летом ласка сверху светло-бурая, 
снизу белая или желтоватая, зимой 
на севере целиком белая. Длина тела 
-- 13-28 см, хвоста не более 9 см, мас- 

са - 40-100 г. Ласка распространена 
почти по всей территории и бьівше- 
го СССР, за исключением некоторьіх 
районов Крайнего Севера, и пустьгнь 
Средней Азий. Встречаєтся по всей 
Европе, Северной Африке, большей 
части Азий, в Северной Америке. 
Водится там, где много мьшевидньх 

грьзунов, - на полях, среди бурьяна, 
кустарников, на зарастающих вьруб- 
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ках, по опушкам, на окраийнах селе- 
ний, в скирдах соломьі, стогах сена, 

но лишь в случає отсутствия своего 
конкурента - горностая. На севере 
ареала она значительно малочислен- 
неє горностая, а на юге, наоборот, 
преобладаєет. Биология размножения 
изучена недостаточно. Беременнье 
самки и новорожденньєе наблюдают- 
ся и летом и зимой. Продолжитель- 
ность беременности неизвестна. В 
вьводке насчитьваєтся от 3 до 10 
детеньшей. Число их увеличиваєтся 
в годь обилия грьзунов. 
ЛАСТОЧКА БЕРЕГОВАЯ, 
Ластівка берегова,  Кірагіа 
гірагіа по форме тела мало отлича- 
ется от других ласточек, по окраске 
тоже. Зато по размерам она меньше 
других ласточек: длина не достигаєет 
140 мм, масса менее 14 г. Гнездится 

береговая ласточка в Северной Аме- 
рике, Европе и Азии, избегая лишь 
крайнего севера зтих материков, а 
также Аравийского полуострова, Ин- 
достана и Йндокитая. В Африке ее 
гнездовья есть только в Марокко, се- 
верньжх районах Алжира и в Тунисе, 
а также в долине Нила. Зимуют бере- 
говушки в Зкваториальной и Южной 
Африке, на территорий Пакистана 
и Индий, а также в Южном Китає и 

Индокитаєе, в тропиках Южной Аме- 
рики на территории Бразилиий, Перу, 
Боливий. Держится береговая ла- 
сточка по обрьивистьм берегам раз- 
личньїх водоемов, преимущественно 
рек. Здесь в вертикальньх обрьвах, 
в местах с достаточно мягким грун- 
том, обе птиць парь, попеременно 
сменяясь, когтями роют нору для 
будущего гнезда. Натьткаясь на твер- 
дьй грунт, птички бросают начатую 
нору и принимаются за постройку 
новой. Готовая нора имеет входноге 
отверстие диаметром 5-9 см, глуби- 
ну чаще около 50 см, но в отдельньгх 

случаях и до 1,5 м. Нора расположе- 
на горизонтально и заканчиваєтся 
небольшим расширением - пещер- 
кой, на дне которой и помещаєтся 
собственно гнездо, сложенное из су- 
хих травинок, с лотком, вьітланньм 
мягкими, часто довольно крупньми 
перьями и пухом различньїх водо- 
плавающих птиц. Кладка, бьівающая 

у зтого вида ласточек раз в году, со- 
стоит чаще из 4-бельжх яиц. Насижи- 
вание, осуществляємое попеременно 
и самкой и самцом, продолжаєтся в 
среднем 13-15 дней; около 3 недель 
вьлупившихся птенцов кормят ро- 
дители. В Овид. р-не береговушки 
гнездятся колониями, в обрьвах над 
лиманом; нередко встречаются посе- 
ления в сотни и тьсячи пар. 
ЛАСТОЧКА ГОРОДСКАЯ, 
Ластівка міська, Реіспоп игріса 
отличается от деревенской более ко- 
ротким, хвостом, бельм надхвостьем 
и равномерно-белой брюшной сторо- 
ной тела. Кроме того, лапки город- 
ской ласточки покрьть бельми во- 
лосковидньми перьшками. Длина ее 
около 150 мм, масса 18 г. Гнездится в 

Европе и на прилегающих островах, 
в Азии (за исключением крайнего се- 
вера, Камчатки, Аравийского полуо- 
строва, Индостана и Индокитая), на 

Сахалине, Японских и Курильских 
островах, а также в некоторьіх уме- 
ренньх областях Северной Афри- 
ки; зимует в Центральной и Южной 
Африке, в Индостане и Индокитає, а 
также на островах Малайского архи- 
пелага. В естественньх условиях го- 
родская ласточка селится в долинах 
горньх рек, где вьет гнезда в каме- 
нистьх пещерах и расселинах скал, 
изредка - в норах глинистьїх бере- 

гов. Но в наше время большинство 
ласточек приспособилось к жизни в 
городах и больших селах. Селится на 
стенах, карнизах, под балконами и 
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крьшами крупньх каменньх зданий, 
лишь изредка используя деревяннье 
постройки. В овид. р-не является 
обьшчньм видом. 
ЛАСТОЧКА ДЕРЕВЕНСКАЯ, 
Ластівка сільська,  Нігипао 
ги5йїса - небольшая птичка с уд- 
линенньм  туловищем,  ДЛИННЬІМмМ 
раздвоєнньм ХВОСТОМ,  дДЛИНнНЬмИи 
острьми крьгльями, коротким и ши- 
роким клювом и маленькими сла- 
бьми ногами. Длина ее 175-30 мм, 
масса около 20 г. Оперение лба и 
горла у зтой ласточки красновато- 
рьжеватое; спинная сторона сине- 
стального цвета с фиолетовьм отли- 
вом; такого же цвета и широкая по- 
лоса поперек груди. Остальная часть 
брюшной сторонь птиць белая. Де- 
ревенская ласточка, или касатка, как 
ее назьвают в народе, - перелетная 
птица. Гнездится в Европе, Север- 
ной Америке (кроме северньх обла- 
стей), Азии (за исключением крайне- 
го севера, Аравийского полуострова, 
Индостана и Индокитая), а также в 
северньх и северо-восточньх об- 
ластях Африки; зимует в Южной 
Америке, Центральной и Южной 
Африке, в Индостане, Индокитає, 
на островах Малайского архипелага 
и на Новой Гвинее. В Овид. р-не яв- 
ляєтся найболее обьютной птицей. В 
естественньх условиях связана с пе- 
щерами (под их сводами устраийваєт 
гнезда позтому придерживаєтся гор) 
и речньми долинами, окаймленнь- 
ми скалистьми берегами. Но в по- 
следнее столетие почти повсеместно 
перешла на гнездованиєе в человече- 
ских постройках. Особенно охотно 
заселяєт небольшиє села и леснье 
деревни, став, таким образом, си- 

нантропньм видом. К местам гнез- 
дования касатки прилетают, когда 
станет достаточно тепло и в воздухе 
будет много насекомьх, которьіми 

они питаются. Из года в ГОД ПТИЦЬ 
возвращаются к одному и тому же 
месту. Но старое гнездо обьюшчно не 
занимают, даже если оно и хорошо 
сохранилось, а строят новоє. Де- 
лают его из мокрьжх комочков зем- 
ли, перекладьвая их соломинками 
или волосками - получаєтся очень 
прочная чашечковидная, открьтая 
сверху постройка, прикрепленная 
боком к вертикальной поверхности. 
В северньгх частях ареала в году бьі- 
вает І кладка, в остальньжх обхБічНнО 
2. Первая состоит из 4-6 ямц, вторая 
из 3-5. Яйца белого цвета с серьшіми и 
буро-красньми крапинками и пятна- 
ми. Самка одна насиживаєет кладку 
в течениє 14-15 дней, но при похо- 
лоданий насиживаниє затягиваєется 
на 2-3 дня. Вьлупившихся птенцов 

родители кормят от зари до зари, де- 
лая вместе за день до 600 прилетов с 
кормом к гнезду. Птенцьєю покидают 
гнездо в возрасте 3 недель; родите- 
ли докармливают их еще несколько 
дней. Затем ставшие самостоятель- 
ньми молодьве птиць собираются в 
большие стай и в пойсках пищи ле- 
тают по приречньм лугам, берегам 
озер и болот. Ловят мух, комаров, 
жуков, бабочек, стрекоз. Изредка до- 
бьшмча схватьтваєтся с травь или стен 
домов; в зтом случає жертвами ста- 
новятся также пауки и гусениць. 
ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН, Лебідь кли- 
кун, Суспи5 суєпиз - одна из най- 
болеє крупньжх птиц Европейской 
фауньк; вес его достигаєет 7-10 кг, из- 
редка 13 кг. Ото по облику красивая, 
и величественная птица. Тело ее вь- 
тянутое, шея очень длинная, равная 
по длине телу. Голова средней вели- 
чинь; клюв, почти равньй по длине 
голове, прямой, равномерно широ- 
кий, спереди округльгшй. Ноги корот- 
кие, плотньюе, отнесеньи далеко на- 
зад. Оперение очень пьшноє, густое, 
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с большим количеством пуха. Голос 
трубньй сльшюен далеко. Движения 
пльвущей птицьши неторопливь. Но 
будучи преследуема перемещаєтся 
очень бьстро - на лодке догнать не 
просто. По земле ходит неохотно. 
Держится на по преимуществу вдали 
от берегов. Вместе с тем зто сильная 
и храбрая птица, самоотверженно за- 
щищающая птенцов; удар еє крьла 
может переломить руку ребенка или 
подростка. Окраска оперения самца и 
самки снежно-белая, уздечка и клюв 
желтье или желто-оранжевьгюе, ноги 
чернье. Кликун гнездится в север- 
ной половине Евразиий от Исландий, 
Шотландии и Скандинавий на западе 
до Камчатки и Сахалина на востоке. 
В Овид. р-не встречаєтся на пролете 
и иногда на зимовке. Кормится на по- 
лях озимой пшениць и рапса. 
ЛЕБЕДЬ-ШИПУН, Лебідь- 
шипун, Суєпи5 оЇог несколько 
крупнее кликуна, вес от 8 до 13 кг. 
Шея у шипуна толстая, позтому на 
расстояний кажется более короткой, 
чем у кликуна. На лету не издаєт 
громких звуков. Шипит, когда бь/- 
ваєт раздражен. От зтого и получил 
названиє.  Распространен  лебедь- 
шипун на изолированньх участках 
в средней и южной полосе Европь 
и Азий от Южной Швеции, Даний 

и Польши на западе до Монголиий, 

Китая на востоке. Но встречаєтся 
крайне редко. Населяет заросшие во- 
дной растительностью лиманьїі, озе- 
ра, иногда даже болота, предпочитая 
глухие, мало посещаемьве человеком 
водоемь. В прошлом лебедь-шипун 
распространен бьл шире и числен- 
ность его бьла значительно вьше. 
Он уживчив по характеру, легко при- 
спосабливается к неволе и полунево- 
ле. В Овид. р-не гнездится на Сухом 
лимане, в Нижнеднестровском НПП. 
Зимой на Сухом лимане в районе пе- 

реправьт скапливается иногда до 300 
особей. Ото создаєт уникальньй ко- 
лорит местности и приобщаєт людей 
к добру, когда они получают возмож- 
ность близкого общения с зтими кра- 
сивьшми и величавьми птицами. 
ЛЕСОПОЛОСА, лісосмуга - по- 
лезащитньюе насаждения по краям 
полей и вдоль дорог в виде полось 
шириной от одного ряда деревьев до 
нескольких десятков метров. В Овид. 

р-не начали формироваться после 
Постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 
1943 года «О плане полезащитньх 
лесонасаждений, внедрения траво- 
польньх севооборотов, строитель- 
ства прудов и водоемов для обеспе- 
чения вьсоких устойчивьїх урожаєв 
в степньжх и лесостепньжх районах 
Европейской части СССР». Лесопо- 
лось  снижают температуру воздуха 
и скорость ветра летом, защищают 
поля от губительньх суховеев. Дают 
приют зайцам, кабанам, мелким мле- 

копитающим, птицам, грибам, укра- 
шают ландшафт, повьшают его био- 
разнообразие. 
ЛЕЩ, Лящ, АБгатіз ргата. Цен- 
ная промьгшсловая рьвба. Окраска его 
меняется в зависимости от возраста, 
цвета грунта и водьт в водоеме. Мел- 
кий лещ серо-серебристьй, старший 
темнеет и приобретаєт золотистьшй 
отлив. Лещ достигаєт длиньг 45 см, 

веса 2,5-3 кг; живет до 20 лет, но 

обьчно меньше. В южньжх районах 
растет бьтстро, половой зрелости до- 
стигаєт в 3-4 года, при длине около 
25 см. В северньх озерах и водохра- 
нилищах половозрельм становится 
в 5-8 лет, при длине 30 см и более. 
Нерест леща начинаєется при темпе- 
ратуре водь 12-16"С. Полупроход- 
ной лещ из моря поднимаєтся для 
нереста в реки и откладьваєт икру 
на свежезалитую паводковьїми во- 
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дами растительность. Самцьшю леща 
созревают раньше самок, и более 
мелкие рьбьг на нерестилищах -- зто 
самць. Нерест происходит с шум- 
ньми всплесками («лесканье», «ля- 
сканье»,) что и послужило поводом 
для названия рьйбь «лещ» или «лящ» 
( в Словакий - «плескач»). Самка 
вьшметьюваєт в среднем 100-150 тькс. 
икринок, прикрепляющихся к рас- 
тительности. Из них через 3-6 суток 
вьклевьваются личинки.  Первне 
двоє суток они пребьтвают в стадий 
покоя, затем приступают к активному 
питанию. Сначала пищей им служит 
зоопланктон, но после достижения 
30 мм молодь переходит на питание 
бентическими беспозвоночньми. В 
солоноватьх приморских участках 
рек юга лещ питается мизидами, ку- 
мовьми рачками, в озерах личинка- 
ми хирономид, ручейников и других 
насекомьтх. Численность леща в раз- 
личньх водоемах сильно колеблется 
и зависит прежде всего от успешно- 
сти нереста. Благоприятньюм услови- 
ем для нереста леща является вьгсо- 
кий паводок. После зарегулирования 
стока рек южньмх морей нерестовьге 
площади для леща сильно сократи- 
лись. Для сохранения запасов леща 
созданью  специальньюе  нерестово- 
вьростнье хозяйства, проводятся 
работью по спасению молоди из по- 
терявших связь с рекой мелких водо- 
емов. Благодаря вьсоким пищевьм 
качествам лещ имеет важноєе про- 
мьсловое значение. Ужение его счи- 
тается нелегким делом. Надо хорошо 
знать особенности поведения леща: 
в одних водоемах он постоянно оби- 
тает в чаще водньгх растений и пита- 
ется только ночью, в других придер- 
живаєтся кромки водньх растений 
и кормится на утренних и вечерних 
зорях, в третьих предпочитаєет глу- 
бокие ямьі около коряг, завалов, об- 

рьтистьх берегов или вблизи каме- 
нистьх и песчаньх отмелей. На глу- 
боких местах лещ питаєтся в течениєе 
всего дня, а на мелководья вьіходит 
на зорях, играет у поверхности водьї, 
вьсовьваясь из нее, или бесшумно 
«разводит круги». Перед ловлей на 
удочку леща обьеічно приваживают 
той насадкой, какую рьюболов вьбрал 
для ужения: пшенной кашей, дожде- 
вьтм червем, горохом и т. д. 
ЛИНЬ, Лин, Тіпса біпса получил 
свое название от слова «линять», так 
как вьшнутьшй из водьв, он сейчас же 
меняєт окраску. Линь распространен 
почти по всей Европе (только нет в 
бассейне Норвежского, Белого и Ба- 
ренцева морей), в Сибири встречаєт- 
ся в среднем течениий Оби и Енисея. 
Его толстое, довольно широкое тело 
покрьто шплотно сидящей мелкой 
чешуей, на голове располагаются 
маленькиє ярко-красньюе глаза. Рот 
очень маленький, с коротенькими 
усиками. Окраска линя зависит от 
цвета водь  водоема. Обкбічно спина 
у него темно-зеленая, бока оливково- 
зеленьєе, с золотистьм блеском, в ре- 
ках и чистьхх озерах он всегда желтее, 
нежели в тенистьїх, сильно заросших 
прудах. Линь достигаєт 60 см длинь 
и 7,5 кг веса. Предпочитаєт заливь 
рек и озер, заросших камьшом или 
мягкой подводной растительностью 
- урутью. Обьічно держится в оди- 
ночку. Перед зимовкой собираєтся 
в стай и зимует в глубоких местах, 
иногда зарьваясь в ил. Питаєтся мел- 
кими бентическими беспозвоночнь- 
ми. Начинаєет метать икру в возрасте 
3-4 лет. Линь - теплолюбивая рьба, 
нерестится в июне - июле при тем- 
пературе водь 19-20"С, откладьтвая 
икру на стебли растений. Нерест 
порционньй и продолжаєтся 1,5-2 
месяца. Линя охотно разводят в те- 
пловодньх прудовьх хозяйствах, так 
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как он очень неприхотлив к качеству 
водьт и может жить в прудах, которье 
непригодньт для разведения карпа. В 
последнее время стал редким видом 
в Днестровском лимане. 
ЛДИСИЦА, Лисиця, Уиїрез8 ушірез 
- хорошо известньєй зверь. Распро- 
странена лисица очень широко: в 
Европе, Северной Африке, большей 
части Азий (вплоть до Северной 
Индийи, Южного Китая и Индоки- 

тая), в Северной Америке к югу до 
северного побережья Мексиканского 
залива. Раньше считали, что в Аме- 

рике водится особьй родственньїй 
вид (У. Тіуи5), но теперь его рас- 
сматривают лишь как подвид рьшжей 
лисицьвю. Лисица, хотя и принадле- 
жит к типичньюм хищникам, питаєт- 
ся самой разнообразной пищей, но 
основу питания составляют грьзу- 
нь. Можно сказать, что отих обилия 

и доступности в значительной мере 
зависит  благосостояниє  хХищника. 
Более крупнье млекопитающие, в 
частности зайць-, в его рационе не 
столь важнь6. Иногда лисиць напада- 
ют на детеньшей косуль, не упустят 
случая поймать любую из птиц, а 
также уничтожить кладку и птенцов. 
Домашних птиц лисица похищаєт не 

так часто и не в столь большом чис- 
ле, как принято думать. В южньх 
районах Европьг6 она часто добьвают 
пресмьккающихся. Охотно поедаєет 
всевозможную падаль, а в голодное 
время - различнье отбрось6ю Рас- 
тительнье корма - плодь, фрукть, 
ягодь, реже вегетативнь части рас- 
тений - входят в состав пищи едва ли 
не всех лисиц, особенно на юге ареа- 
ла. Участок, занимаємьшй парой или 
семьей, должен обеспечивать зверей 
не только достаточньм количеством 
пищи, но и удобньми, безопаснь«їми 

местами для устройства нор. Лисицьт 
роют их сами либо (и очень часто) 

занимают шпринадлежавшиєе барсу- 
кам, суркам, песцам и другим жи- 
вотньм, приспосабливая их к своим 
потребностям. Чаще всего лисиць 
селятся на склонах оврагов или хол- 
мов, избирая участки с хорошо дре- 
нированньюм песчаньм грунтом, за- 
щищеннье от заливания дождевьтми, 
тальми и грунтовьшми водами. Даже 
если нора вьтрьта самостоятельно, 
не говоря о барсучьих, она обич- 
но имеет несколько входньгх отвер- 
стий, ведущих через более или менеєе 
длиннье, наклоннью туннели в об- 
ширную гнездовую камеру. Иногда 
лисиць используют  естественнье 
убежища - пещерь, расщелиньїт скал, 
дупла в толстьх упавших деревьях. 
В большинстве случаев (но далеко 
не всегда) жилище бьваєт хорошо 
укрьто в густьх зарослях. Его дема- 
скируют далеко тянущиеся тропьі, а 
вблизи -- вьбрось грунта около вхо- 
дов, многочисленнье остатки пищи, 
зкскременть и т. д. Нередко на ли- 
сьих городках развиваєтся пьшиная 
сорная растительность. Как правило, 
лисиць  ПОЛЬЗуются  пОоСТОянньЬмМми 
жилищами только в период воспи- 
тания молодьтх, а в остальное время, 
отдьхают в открьтьїюх логовах - в 
снегу, в траве, во мху. Однако, спа- 
саясь от преследования, скрьюваются 
в первой попавшейся норе. Подобно 
волку, лисица принадлежит к моно- 
гамам, размножающимся только раз 
в году. Течка у нее приходится - март 
и длится у каждой самки всего не- 
сколько дней. Время гона и его зф- 
фективность зависят от погодь и 
упитанности зверей. Бьвают Ггодьі, 
когда 60-7090 самок остаєтся без по- 
томства. Беременность у лисиц длит- 
ся от 49 до 58 дней. В вьгводке насчи- 
тьваєтся 4-6 и до 12-13 щенков, по- 
крьтьх темно-бурьм пухом. В двух- 
недельном возрасте они начинают 
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видеть, сльшать, у них прорезаются 
зубьв. Полтора месяца лисята кормят- 
ся молоком, постепенно приучаются 
к обьчной пище, а также к ее добьбі- 

ванию. В общем, со времени гона и 
до окончательного вьїода лисят из 
нор проходит около 6 месяцев. В их 
воспитаний участвуют оба родителя. 
В неволе лисицьт живут до 20-25 лет, 
а в природе намного меньше. Зрениєе 
у лисиць не отличаєтся остротой и к 
неподвижно стоящему или сидящему 
человеку она может подбежать почти 
вплотную. Зато обоняние и слух раз- 
вить очень хорошо. Лисица имеет 
большое практическоєе значение как 
ценньй пушной зверь и знергичньмй 
враг вредньх грьзунов и насекомьх. 
В Овид. р-не обьіна. 
ЛОБАН, Лобань, Миєтії серраЇшя 
- представитель кефалей, встречаю- 
щийся практически у всех берегов 
Европь, Азиий, Африки, Австралии и 
Америки, а также у островов Океа- 
ний и может считаться одной из рас- 
пространенньх морских рьйб. До- 
вольно крупен: достигаєт иногда 90 
см в длину при весе 6,7 кг. Заходит в 
Днестровский и Сухой лимані. 
ЛУНЬ БОЛОТНЬ(ІТЙ, Лунь оче- 
ретяний, Сігси5 аєгиєіпоз8из. 
Хищная птица. Ее габарить общая 
длина 49-60 см, размах крьгльев 
110-140 см, длина крьла 36-43 см, 

вес 500-750 г. Возрастньюе изме- 
нения и половьюе различия в окра- 
ске значительньвю. Взрослье самцьт 
серо-бело-бурого и черного цветов. 
У взросльжх самок бурая спинная 
сторона тела с охристьми отмети- 
нами на плечах крьюмлья серовать(е; 
брюшная сторона бурая с охристьм 
пятном на груди: Распространен в 
умеренной полосе Европь и Азий 
(на восток до Монголий и Мань- 
чжурии), в Северо-западной Афри- 
ке, на островах Реюньон и Мадага- 

скаре, в Австралии. В северной ча- 
сти области обитания - перелетная. 
Зимует в Африке и в Южной Азиий 
(иногда севернее, например, в Сре- 
диземноморье у Передней Азий, в 
Передней Азиий, у Южного Каспия). 
Гнездится в болотистьх, заросших 
камьшом и тростником местностях 
у водоемов. В верховьях Сухого 
лимана и в дельте Днестра - обь/- 
чен. Гнезда хорошо укрьтьг среди 
зарослей. Кладка из 4-5, редко из 
2 или б яйц. Яйца бельгєе, иногда с 
зеленоватьм оттенком и охристь(- 
ми пестринами. Насиживаєт самка 
немного более месяца (33-36 дней). 
Пищу болотньх луней составля- 
ют мелкиє птиць (скворцьв, жа- 
воронки, овсянки и т. п.), а также 
молодь, птиць средних размеров 
(утки, пастушковь6е, чайки); охотно 
поедаются яйца, полуснулая рьгба, 
лягушки. Наконец, болотньвй лунь 
ловит и мелких зверьков, в особен- 
ности грьзунов, чем и полезен. 
ЛУНЬ ЛУГОВОЙ, Лунь луч- 
ний, Сігси5 руєагеця. Общая дли- 
на 41-52 см, размах крьютльев 100-115 
см, длина крьла 34-39 см, вес 260- 

380 г Взросльюе самцьг (четьгрех 
лет и старше) на спинной стороне 
буровато-сизье с бельм надхво- 
стьем, на котором бурье или серье 
пестринь,; горло, зоб и грудь сизо- 
серье; брюхо, бока, подхвостье 
белье с рьжими продольньми от- 
метинами. Взросльюе самки имеют 
надхвостье продольнье буроватьт"е 
отметинь. Кормится луговой лунь 
главньм образом мелкими зверька- 
ми (полевье мьши и т. д.), мелкими 
птицами, в особенности нелетнь(- 

ми птенцами, а также ящерицами, 
небольшими змеями, лягушками и 
крупньми насекомьми (саранчовьіе, 
жесткокрьтль6е). В О.р. пролетньвй и 
зимующий вид. Занесен в ККУ. 
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ЛУНЬ ПОЛЕВОЙ, Лунь польо- 
вий, Сігси5 суапеця - типичньй 
представитель группьє луней. Общая 
длина 45-56 см, размах крьмльев 100- 
125 см, длина крьмла 33-40 см, вес 

300-600 г. Окраска взросльжх самцов 
и самок резко различна. У самцов 
(двухлетних и старше) спинная сто- 
рона бледно-сизая, «седая» («седой 
как лунь»); надхвостье и брюшная 
сторона белье, горло, зоб, а иногда и 

грудь сизьге. У самок спинная сторо- 
на бурая с охристо-рьжеватьжми пят- 
нами, а брюшная охристая с бурьім 
поперечньм рисунком. Распростра- 
нен полевой лунь в Европе и Азий от 
южнькх границ тундр до средиземно- 
морских стран, Малой Азиий, Ирана, 
Средней Азийи, Монголиий и Север- 
ного Китая, в Северной Америке от 
Канадь до юга США. Населяєт от- 
крьтьгюе ландшафтьї - поля, луга, мо- 
ховьме болота, лесостепньюе участки 
и степи. Корм его составляют жи- 
вотнье, которьх он берет с земли: 
мелкие зверьки (полевье мьши и 
т. п.), мелкие воробьинье (овсянки, 
коньки, жаворонки), птенцьш» и яйца 

гнездящихся на земле птиц, реже 
ящерицьв, крупнье насекомье. В 
О.р. обьшщньй вид во время весенне- 
го и осеннего пролета и на зимовке. 
Занесен в ККУ. 
ЛЬІСУХА, Лиска, Киїїса аїга - 
птица, размером со среднюю утку, 
весом от 600 до 1000 г. Бе легко 
узнать по однообразной черноватой 
окраске и белой бляхе на лбу (по ней 
и получила названиєе). Льсуха более 
других наших пастушковьх связа- 
на с водой, на сушу вьїтходит ред- 
ко, при опасности бросаєтся в воду 
и скрьваєтся в зарослях. Хорошо 
плаваєт, но плохо ньтряєет. Область 
распространения весьма обширна, 
охватьваєт Северную Африку, боль- 
шую часть Европь и Азиий, Новую 

Гвинею, Австралию и Тасманию. 
Населяєт разнообразньюе заросшиєе 
болотной и кустарниковой расти- 
тельностью  водоемь,  преимуще- 
ственно пресноводньюе. В умерен- 
ньх широтах перелетна, в южньх 
- оседла. В наши края, в том числе 
на Сухой и Днестровский лимань, 
прилетает сравнительно рано, когда 
еще не все водоемь освободились 
ото льда и тут же начинаєет брачньтве 
игрьк6. Птицьши собираются группами 
на открьтьх плесах, гоняются друг 
за другом, хлопая по воде крьльями 
и издавая своеобразнье крики. Раз- 
бившись на парь, приступают к по- 
стройке гнезда. Строят помещая его 
в густьїх зарослях водньх растений. 
Получаєтся довольно крупное не- 
брежно сделанное сооружениє из 
стеблей и листьев отмерших рас- 
тений с углублениєм в центре. Ло- 
ток вьстилается мокрьми листьями 
тростника, осоки и других растений, 
которьюе перед зтим обе птиць долго 
полощут в воде. После вьгсьжхания 
лоток становится прочньюм, глад- 
ким и блестящим. Размерью гнезда 
льсухи: диаметр 26-39 см, вьгсота 
11-20 см. Помимо основного гнез- 
да, самец строит еще и для отдьха 
А самка начинаєт откладьгвать яйца. 
Полная кладка содержит от 4 до 15, 
но чаще 6-9 яиц серо-песочного или 
светло-глинистого цвета с густьтіми 
равномерньми крапинками. Наси- 
живают оба родители около 22 дней. 
Уходя с гнезда, льсуха не прикрь- 
вает кладки, из-за чего много яийц 
гибнет.  Вьилупившиєеся  птенцьк, 
покрьтьюе густьм пухом, покида- 
ют гнездо, как только обсохнут. В 
плаваний их сопровождают роди- 
тели, самоотверженно защищая от 
болотного луня - основного врага 
льсухи. Когда молодьюе достигнут 
примерно половиньт размера взрос- 
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льх, у самцов начинаєтся линька, 
они теряют способность к полету, 
сбиваются в стай и перемещаются 
в найболее кормньже и защищеннье 
места. С вьтводками остаются сам- 
ки, у которьжх линька начинаєется 
дней на 10 позднее. Потом захва- 
тьтваєт одна из самок, но птенць к 
зтому времени уже наученью жить 
самостоятельно, почти не покидают 
густьжх зарослей. Потом и те и дру- 
гие обрастают перьями вся масса 
льсух, перебираєтся на обширнье 
плесь. Здесь кормятся, собираются 
в стай, постепенно откочевьвают и 
готовятся к отлету. Питаєтся льгсу- 
ха главньм образом растительной и 
в небольшом количестве животной 
пищей. Из растительньжх кормов 
она поедаєет зелень части и семена 
рдестов, роголистника, тростника, 
ряски и других водньх растений, из 
животньх - водньх насекомьх и их 
личинок, моллюсков и очень редко 
мальков рьб. К осени жиреют, их 
мясо получаєт хороший вкус. Пти- 
ца обретает промьгсловое значение. 
В Овид. р-не обьічна на всех водно- 
болотньтх угодьях. . 
ЛЯГУШКА ОЗЕРНАЯ, Ропу- 
ха, Ропавка, Капа гійф53рипаа - 
самьш крупньй вид среди земно- 
водньжх нашей фауньг: длина до - 
170 мм. Однако в разньжх местах 
обитания размерьрю животнькх из- 
меняются. Максимума достигают 
лягушки, живущиє между 45-507 
с. ш. и 30-50? в. д. Иньми слова- 
ми, самье крупнью особи находят- 
ся в центре ареала. Неподвижную 
озерную лягушку нелегко заме- 
тить среди водной или прибреж- 
ной растительности, так как окра- 
шена сверху в зеленьгй, оливковьій 
или темно-коричневьій, снизу - в 
грязно-бельй или желтоватьйшй с 
темньюми пятнами. Озерная лягуш- 

ка распространена по всей Европе, 
в том числе и в нашем крає, про- 
никая в Азию, доходит на восток до 

озера Балхаш. Северная граница ее 
распространения почти совпадаєт с 
южной границей тайги, встречаєтся 
в Иране, Малой Азиий, Иорданий, 

ОАР и Алжире. Прибрежние за- 
росли для нее главное место охоть, 
а водоем - место отдьха, надежное 
укрьтие от врагов. Озернье лягуш- 
ки - животнье с круглосуточной 
активностью. Ночью они на суше, 
так как при более низких темпе- 
ратурах не подвергаются опасно- 
сти вьсьхания. В жаркие дневнье 
часьт основная масса животнь(х на- 
ходится в воде. По мере понижения 
температурьи окружающей средьг 
снижаєтся  активность  озерньїх 
лягушек, и они уходят в зимнюю 
спячку. Начинаєется она при сред- 
ней температуре воздуха - 11,57 
и средней температуре водьг 487. 
Зимуют озерньше лягушки на дне 
водоемов, мигрируя осенью либо в 
более глубокие из них, либо к род- 
никам. При осенних перемещениях 
на места зимовок лягушки могут 
проходить значительньвю расстоя- 
ния. Зимующие лягушки часто ска- 
пливаются под нависающими бере- 
гами или скрьваются в подводной 
растительности. Личинки озерньгх 
лягушек первое время остаются на 
тех местах, где они появились на 
свет, и держатся кучкой, но затем 
очень скоро распльваются по все- 
му водоему. Их можно встретить в 
толще водьє как на мелких местах, 
так и на более глубоких, как в зарос- 
лях растений, так и в чистой воде. 
В глубоких и больших водоемах 
головастики обьічно держатся у бе- 
регов, где вода теплее и где им, ве- 
роятно, легче добьвать корм. Они 
ведут дневной образ жизни и наий- 
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более интенсивно питаются в 10-12 
часов. На ночь головастики опуска- 
ются на дно и прячутся под камня- 
ми и растительностью. Питаются 
не вьсшими растениями, как зто 
бьло принято считать, а главньтм 
образом водорослями. Преоблада- 
ющую группу их кормов составля- 
ют диатомовье и зеленьве водорос- 
ли, в большинстве представляющие 
собой мельчайшиєе растительнь6е 
организмьв, часто одноклеточнье. 
Самьне крупнье из них - нитчатьге 
зеленьєюе водоросли, очень тонкиєе и 
нежньжюе, но довольно длиннье. К 

второстепенньм кормам относят- 
ся простейшие, коловратки, сине- 
зеленьюе водоросли и жгутиковьеіе. 
Случайнью корма включают пло- 
довьтюе тела низших грибов (плесе- 
ни), зпидермис (кожицу) вьсших 
растений, мельчайших представи- 
телей кругльгх и кольчатьтх червей, 
моллюсков, ракообразньх, мшанок 
и насекомьх. Своеобразное строе- 
ние ротового аппарата головасти- 
ков отлично приспособлено к со- 
скребанию пищи с растений или со 
дна. Вес поедаємой головастиками 
пищи растет с увеличениєм веса 
их тела, но не пропорционально. 
В то время как вес тела увеличи- 
ваєтся в 40 раз, количество потре- 
бляемой пищи возрастаєт только в 
15 раз. Происходит зто потому, что 
с возрастом прожорливость зтих 
животньх  уменьшаєтся. В осо- 
бенностях питания озерной ляуш- 
ки проявляются все характернь6е 
черть,  свойственньюе  лягушкам 
вообще. Зто животноядньв орга- 
низмь6. Список того что они едят 
очень велик. Главньгю здесь - на- 
секомью. Среди них первое место 
занимают жуки. В некоторьх слу- 
чаях добьшмчей лягушек становятся 
землеройки или молодь полевки, 

описано нападение лягушек на 
птенцов поганки, гнездящейся на 

воде. Однаждьт бьла найдена мерт- 
вая лягушка с торчащим изо рта 
пуховьтм птенцом чибиса. Встреча- 
ются в желудках озерной лягушки 
и ужата, и некрупньєе земноводнье 
(квакши, остромордьгю лягушки), 
и головастики, и лягушата, в том 
числе и свой собственньве. Однако 
млекопитающие, птиць и пресмьі- 
кающиеся-- редкие обьектьгт пита- 
ния озерной лягушки. Головастики, 
лягушата и мальки рьгб - наоборот. 
Так, собственнье головастики ста- 

новятся основньюм кормом во вре- 
мя сильного паводка, когда другие 
корма сносятся водой или стано- 
вятся недоступньми. Значительное 
число мальков может бьть уничто- 
жено озерной лягушкой в рьвюбхозах 
и на рисовьжх полях, где разводят 
рью. Но хотя озерная лягушка всю 
жизнь теснейшим образом связана 
с водоемами, значение наземньх 
организмов в ее питаниий гораздо 
больше, чем водньх. Ее орудие 
охоть молниєносно вьгбрасьгтває- 
мьЬй клейкий язьк. Прилипшая к 
нему добьгтча подтягиваєтся ко рту 
и схватьтваєтся челюстями. Летаю- 
щиєе корма - существенная часть 
рациона озерной лягушки. Но и ее 
ловят. Ото делают сомь, судаки, 

щуки, ужи, айстьв, цапли, чайки, 

крачки, поганки, пастушки, коршу- 
нь, болотньюе луни, змееядь(, кур- 
ганники, домовьжюе сьюмчи, филинь і, 
воронь, грачи, сизоворонки, соро- 
копуть, жуланьг, лисиць, шакальїк, 
вьіДрьі й даже домашние кошки. 
Озернье лягушки, таким образом, 
повьшают кормность водоемов за 
счет поедаємьїх ими наземньх бес- 
позвоночньх, играя роль промежу- 
точного звена. Если к зтому при- 
бавить уничтожениє  лягушками 
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вредньжх насекомьх, то зтот вид в 
целом окажется для человека гораз- 
до более полезньгм, чем вредньм. 
ЛЯГУШКА ПРУДОВАЯ, Жаба, 
Ропуха ставкова, Капа езсиіепіа. 
Она ярко-зеленая со светлой полосой 
вдоль спиньт и с большим или мень- 
шим количеством черньх пятен, а 
снизу белая или желтоватая с темньї- 
ми пятнами или без них. Прудовая, 
или, как ее часто назьвают, сьедоб- 
ная, лягушка значительно уступаєт 
по размерам озерной. Ее максималь- 
ная длина 100 мм. Населяет Европу, 
за исключениєм Пиренейского полу- 
острова, Южной Франции, Греции и 
Балканского полуострова. В течениє 
почти всего своего активного време- 
ни большинство лягушек находится 
в воде. Только в самое теплое время 
суток они перекочевьвают на берег 
или плавающиє в воде предметьт 
для охоть, чем свидетельствуєт на- 
полнениє желудков, составляющеє 
почти 2090 от веса тела. Зтот первьтй 
пик активности. Во время второго, в 
20-22 часа, наблюдаєется наибольшее 
число спаривающихся и поющих 
особей, а вес корма в желудке не 
превьшшиаєт 490 от веса тела. Следо- 
вательно, оживлениє лягушек в зто 
время связано с процессами размно- 
жения. Большую часть пищи прудо- 
вая лягушка добьваєт на суше. Кро- 
ме жуков и двукрьюмльх, в питаний 
зтих земноводньх играют заметную 
роль стрекозь и муравьи, а также 
комарь, в уничтожений  которьхх 
зтот вид имеєт большеєе значениє, 
чем другие лягушки. Зимняя спяч- 
ка у прудовой лягушки в среднем 
100 дней. Ото наийболее теплолюба 
вьшй вид среди наших лягушек. Икру 
прудовой лягушки поедают кряквьї, 

головастики чайки, взросльжх уни- 
чтожают белокрьльг6е крачки, вьгшпи, 
камьішниць. 

ЛОХ УЗКОЛИСТНЬІЙ, Масли- 
на дика, Кіаеаєпиз апецябіїоПа. 
Зто невьшсокое, колючее дерево с 
серебристьми листьями и искрив- 
леннь6м стволом. Оно, как и близкие 

к нему видь, обладаєт удивитель- 
ной способностью резко сокращать 
интенсивность транспирации и по- 
вьшать ее в зависимости от нали- 
чия влаги. Жароустойчивость лоха 
поразительна, даже ткани моло- 
дьх листьев весной повреждаются 
лишь при 1540-45 "С, а летом толь- 
ко при 155-60?С! Лох узколистньтй 
и близкие к нему среднеазиатскиєе 
видьг отличаются значительной со- 

леустойчивостью, хорошо растут 
на солончаковьх почвах и лишь 
на злостньх солончаках отмирают. 
Одной из замечательньх особенно- 
стей лоха является его способность 
вьтделять камедь. Она вьщделяєтся в 
трещинах корьг, на месте обломан- 
ньх или поврежденньх ветвей, на 
пнях и даже в форме мелких капе- 
лек около опавших листьев. Камедь 
лоха служит для изготовления вьі- 
сококачественньх лаков, использу- 
емьжх для получения художествен- 
ньх красок, клея. Кроме того, ее 
широко применяют в текстильной 
промьшленности для сгущения 
красок. Но самое важное качество 
дерева его уникальная корневая си- 
стема, способная удерживать почву 
на самьтїх крутьх склонах. Для зто- 
го и насаждаєтся. 
ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ, 
Люцерна посівна, ШМоедісаєо 
5зайїуа - цепная кормовая культу- 
ра. Мировая площадь ее посевов 
превьшаєт 20 млн. га. Опьшляют 
люцерну только насекомьгюе. Если 
их не хватаєт (на І га посева при- 
ходится около 500 млн. цветков), 
продукция семян резко падаєт. 
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МАХАОН, Махаон, Раріїо 
тасПпаоп. Зтот вид бабочек широко 
распространен как в Европейской, 
так и Азиатской частях света. Он 
дает два поколения в год. У бабочек 
желтьтве крьшлья с черньм рисунком, 
состоящим из наружной каймь и 
крупньжх пятен; на задних крьїльях 
широкая черная кайма украшена си- 
неватьтми пятнами, а у внутреннего 
нижнего угла находится оранжевоєе 
пятно; хвостик заднего крьла чер- 
ньй, не длиннее І см, размах крьі- 
льев до 8,2 см. Гусеница крупная, 
зеленого цвета с черньми попереч- 
ньми полосками и красньми точка- 
ми. Живет на диком укропе, морко- 
ви и других зонтичньх растениях, 
обладаєт  любопьтньми  приспо- 

соблениями для отпугивания вра- 

гов: зто две длинньюе мешковиднье 
железь, которье при возбуждений 
вьітворачиваются наружу позади го- 
ловьі и издают резкий неприятньй 
запах. Куколка зеленая или бурая, 
подпоясанная. Занесен в ККУ. 
МЕДВЕДКА, Вовчок, СгуПотаїра 
огуПогаїра. Длина тела, 3,5-5 см, 
цвет сверху темно-бурьй, а снизу 
буро-желтьй. Кажется шелковистой 
благодаря густому покрову из мел- 
ких золотистьх волосков. В есте- 
ственньх условиях медведка селится 
обьтчно в поймах рек, где почва всег- 
да достаточно увлажнена. Однако ее 
часто находят на огородах и в садах, 
где она приносит большой вред, по- 
вреждая корневую систему многих 
культурньх растений, в том числе 

кукурузь, картофеля, огурцов, а в 
Средней Азии - хлопка и риса. Днем 
медведки держатся под землей, а с 
наступлениєм темнотью вьїходят на 
поверхность иногда летят на свет. 
Самць стрекочут в темноте, хотя мо- 
гут стрекотать и самки. В период раз- 
множения они устрайвают сложную 
систему ходов, расположенньх вбли- 
зи корневой системьг диких и куль- 
турньгх растений. На глубине 5-10 см 
располагают крупнью маточньве ка- 
мерьг, вид шара диаметром 5-10 см. В 
середине лета в таком гнезде можно 
найти до 600 яиц или вьлупившихся 

из них молодьгтх насекомьгх. На зиму 
их личинки, как и взрослье особи, 
покрьтвают длиннье ходь, под углом 
45-60? к поверхности и уходят на 
глубину - 25-60 см. Интересна еще 
одна  биологическая  особенность 
медведки: так как пойменнье луга, 
где она обьічно обитаєт, весной за- 

ливаются водой, насекомоєе хорошо 
приспособилось к плаванию, и мо- 
жет свободно перепльвать залитье 
водой пространства. 
МИДИЯ ЧЕРНОМОРСКАЯ, 
Мідія  чорноморська,  Мубіия 
раПоргоуіпсіаїз образует несколь- 
ко подвидов. В Черном море они 
встречаются при солености свьше 
1092 на различньх грунтах--от каме- 
нистьх (чаще всего) до мягких или- 
сть и на различньгх глубинах. Ино- 
гда даже до 80 м от поверхности. 
МИЯ, Мія, Муа агепагіа. На об- 
нажающихся илисто-песчаньх от- 
мелях Черного моря легко заметить 
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многочисленньве углубления - вхо- 
дь в норки зтих моллюсков. Стен- 
ки и края норок укрепленьт слизью. 
Когда отмель покрьшта слоем водьію, 
из норок слегка вьшовьваются кон- 
ць сифонов, но заметить их очень 
трудно: при приближениий челове- 
ка сифоньг резко сокращаются, так 
как моллюск улавливаєт даже очень 
легкие сотрясения грунта. Песчаная 
мия размножаєется летом. Свободно- 
плавающий велигер оседаєт через 
несколько дней и превращаєтся в 
молодого моллюска, которьїй вна- 
чале лежит на дне, прикрепившись 
биссусом. Молодь способна пол- 
зать с помощью ноги, открепляясь 
от субстрата. Через некоторое вре- 
мя молодье мий начинают закапь(- 
ваться, причем часто меняют ме- 
сто, «вьбирая» найболеє подходя- 
щее, пока не останавливают вьбор 
на каком-нибудь одном, которое и 
становится их окончательньїтм «до- 
мом». Взрослье моллюски обьеІчнО 
не меняют места обитания. В пер- 
вье годь жизни мими растут бьгстро, 
но скорость их роста зависит от 
конкретньюх условий, в первую оче- 
редь от температурного и солевого 
режима. В частности, сильное опре- 
снениєе замедляєт скорость роста. 
В оптимальньюх условиях раковина 
годовалой мими достигаєет длиньт 2-3 
см. Вьсокая скорость размножения, 
бьттрьюй рост, легкая приспособляег- 
мость к новьм условиям делают 
песчаную мию удобньюм обхБектом 
для промьсла и акклиматизации. В 
1966 г. песчаная мия бьла впервьге 
обнаружена в ряде лиманов Черно- 
го моря, в том числе и Днестров- 
ском, где она достигает длиньг 92 

мм. Для разведения зтого моллюска 
считаются перспективньми районьт 
с илисто-песчанькм грунтом и пони- 
женной соленостью. 

МОТЬБЬІЛЬ, Мотиль, 
Срігопотизя рішцтозби5 живет в 
иле различньжх водоемов, в том 
числе и сильно загрязненньх, с 
низким содержанием кислорода в 
воде. Там же обитаєет и ряд близких 
видов. Промьгв на сите порцию ила 
со дна пруда, почти всегда мож- 
но обнаружить личинок комаров- 
звонцов и в частности мотьгрля. У 
зтих личинок нет потребности в 
атмосферном воздухе: поглощениє 
кислорода, растворенного в воде, и 
вьіделение углекислого газа проис- 
ходит у них через трахейньг6е жабрь 
и частично через покровьг тела. 
Зти личинки интенсивно питаются 
микроорганизмами, заселяющими 
ил, прячась в паутинньх трубочках 
от свойх многочисленньх врагов. 
Они очень охотно поедаются рьба- 
ми, для которьх служат одним из 
главнейших пищевьмх источников, 

и хорошо известнь любителям ак- 
вариумного рьрбоводства. В их ге- 
молимфе растворен дьжкхательньй 
пигмент гемоглобин - полезное 
приспособление к жизни в услови- 
ях недостатка кислорода. 
МУРАВЬБИ, Мурахи, 
Когтісідає. Зто самое много- 
численноєе по количеству особей 
семейство насекомьх. Да и по ко- 

личеству видов немногиєе семей- 
ства могут поспорить с ним. Сей- 
час насчитьваєтся примерно 6 000 
видов муравьев, но, учитьвая, что 
каждьтрй год описьюваются все но- 
вьте и новьте видь и родьг и то, что 
муравьи многих районов земно- 
го шара почти не изученьв, число 
зто будет значительно увеличено. 
Все муравьи имеют характерньпй 
признак, по которому их можно 
отличить от любьеьгїх других пере- 
пончатокрьмльжх: между грудью и 
орюшком у них имеется тонкий 
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стебелек из одного или двух чле- 
ников, тогда как у всех остальньгх 
перепончатокрьршльжх брюшко непо- 
средственно причленяєется к груди. 
Если у пчел и у ос в пределах одно- 
го семейства мьт можем наблюдать 
все зтапь перехода от одиночного 
образа жизни к общественному, 
то муравьи все без исключения 
являются общественньютми насеко- 
мьми. Размножение и расселениє 
муравьев происходит следующим 
образом: раз в году (у некоторьБіх 
видов дваждьгт), в гнезде появляєт- 
ся множество крьмлатьх муравьев. 
Зто молодь самки и самць. Неко- 
торое время они еще живут в гнез- 
де, а потом начинают покидать его. 
В тепльюе осенниєе дни, особенно 
после дождей, над гнездами неко- 

торьштх наших видов поднимаются 
целью облака крьмлатьх муравьев. 
Издали кажется, будто с земли под- 
нимаєтся легкий дьюм. Массьг ла- 
сточек, стрижей и других птиц с 
криками летают в зтих роях, хватая 
муравьев. В воздухе или на земле 
происходит оплодотворение, по- 
сле чего самць вскоре погибают, а 
самки отгрьзают крьютлья и начина- 
ют отьскивать место, подходящеєе 
для основания гнезда. Здесь самка 
роет небольшую норку и откладь- 
вает первую порцию яичек, обьічно 
не больше десятка. Когда из яичек 
вьілупятся личинки, она начинаєт 
кормить их. У муравьев-бульдогов 
и некоторьх других самки вьжходят 
из гнезд и охотятся на насекомьгх. 
Но у большинства муравьев самка 
так и не покидаєт гнезда до конца 
жизни, а личинок она кормит вьгде- 
лениями слюнньгх желез. На обра- 
зование питательньтх веществ идут 
запась: жира и ненужная уже те- 
перь мускулатура крьмльев. В пищу 
идет и большая часть яиц, так что 

в конце концов до взрослого со- 
стояния доживают всего 2-3 рабо- 
чих муравья. Обьтчно они бьгвают 
мельче нормальньх. Теперь самка 
уже перестает кормить личинок и 
занимаєтся только откладкой яиц. 
Все другие дела берут на себя мо- 
лодьюе рабочие. В жизни муравьи- 
ной семьи период самостоятельно- 
го существования самки наиболее 
опасен. ШПодавляющеє  большин- 
ство семей гибнет, так и не успев 
возникнуть. Позтому у целого ряда 
видов появились приспособления, 
позволяющиє  избежать  гибели. 
Одно из них - временнькїй «соци- 
альньшй» паразитизм. Например 
самки таких видов обьгючно гораздо 
мельче, чем у видов, самостоятель- 
но основьтввающих гнезда. После 
брачного лета они проникают в уже 
сформировавшиеся гнезда других 
видов. Самки рьжих лесньх мура- 
вьев (Когпіса гиГа) основьгвают но- 
вье семьи в гнездах бурого лесного 
муравквя (Е. Тиз8са) и близких к нему 
видов, в которьжх почему-либо нет 
своей самки. Самки волосистого 
желтого муравья (1.а8ти5 штртаїицз), 
проникнув в гнездо черного садо- 
вого муравья (І.. підег), убивают его 
самку. Так или иначе в конце концов 
получаєтся гнездо, где самка одно- 
го вида, а рабочие - другого. Самка 
кладет яички, а рабочие ухаживают 
за ней и за молодью. Постепенно 
рождаются рабочие вида парази- 
та и сменяют естественньїюм путем 
рабочих хозяина. Муравьи, как и 
большинство остальньх перепон- 
чатокрьльжх, питаются углеводной 
и белковой пищей. Первая - зто 
растительное горючее «горючее» 
для жизнедеятельности взросльх 
муравьев, вторая - еда растущих 
личинок и плодущих самок. Источ- 
ником ее служат различнь6е насеко- 
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мьге, на которьїжх охотятся рабочиє, 
но могут служить также грибь или 
семена растений. Часть белковой 
пищи рабочиєе поедают сами, так 
как самок они кормят вьделениями 
слюнньх желез. Зтими же веще- 
ствами кормят и личинок, но ино- 
гда те питаются самостоятельно 
кусочками насекомьх, которьвюе им 
приносят рабочиє. Основньвюм ис- 
точником углеводной пищи для них 
служат сахара, содержащиєся зкс- 
кременть тлей в так назьваємой 
пади. Симбиоз муравьев с тлями - 
давнейший (в янтаре обнаруженьт 
муравьи вместе с тлями).Тли об- 
легчают муравьям питание падью, 
муравьи охраняют тлей от вредите- 
лей, переносят на наийболее сочньюе 
молодье побеги, укрьтвают самок 
на зиму в муравейнике. Большин- 
ство муравьев живет в земле. Гнез- 
да их состоят из многочисленньвх 
камер, соединенньх между собой 
ходами. Часто имеется также вер- 
тикальньй ход с небольшими ка- 
мерами, идущий на большую глу- 
бину, иногда на несколько метров. 
Многие муравьи живут в древе- 
сине. Интересная форма симбио- 
за - симбиоз муравьев и «мирмеко- 
фильньжх» растений. Зти растения 
дают муравьям убежище и пищу, 
а муравьи очищают их от вредите- 
лей. Мирмекофиль, в переводе на 
русский язьк значит «любящие му- 
равьев». Большинство их питаєется 
различньми отбросами муравьев 
или гниющим строительньюм ма- 
териалом. Но многие из них живут 
за счет самих муравьев и являются 
«нахлебниками», или симфилами. 
Муравьи кормят зтих насекомьіх 
жидкой пищей так же, как и друг 
друга. ОЗкономическое значение 
муравьев  чрезвьтчайно велико. 
Они  почвообразователи, переме- 

шивающиє и удобряющие почву. 
Некоторьге видьг, например, рьгтжиє 
лесньюе муравьи, муравьи-портнье 
и некоторькю другие, используются 
с большим зффектом для борьбь( с 
вредителями растений. Есть среди 
муравьев разрушители древесинь и 
вредители сельского хозяйства, на- 
пример муравьи-жнецьг и муравьи- 
листорезь. Но те же муравьи- 
жнець играют на естественньїх 
пастбищах положительную роль, 
так как разносят семена многих 
растений и улучшают почву. 
МУХОЛОВКА СКРАЯ, Мулхо- 
ловка сіра, Мивсісара 5ігіаба - 
небольшая птичка однотонной бу- 
роватой окраски. Спинная сторона 
буровато-серая, на лбу и темени 
темнье пятна и беловатьте штрихи. 
Брюшная сторона светлая, с бурова- 
тьтм налетом на боках и с темньми 
буроватьми штрихами вокруг горла 
и на груди. Длина тела 140-170 мм, 
вес 12-18 г. Серая мухоловка легко 
узнается в природе, потому что си- 
дит на ветке обьюшчно вертикально и 
при зтом потряхиваєт крьмльшками. 
Взлетев, птичка на несколько мгно- 
вений как бь «замираєт» бьстро 
трепеща крьльшками, присматри- 
ваясь к добьгче, а затем схватьтваєт 

ее, довольно громко щелкая клю- 
вом. Однако такие «броски» за на- 
секомьми не всегда успешнь6-. Се- 
рая мухоловка гнездится по всей 
Европе и прилежащим к ней остро- 
вам (включая Британские), в Запад- 
ной Сибири до 60? северной широ- 
ть и на востоке до озера Байкал, на 
Кавказе, в Малой и Средней Азий, 

в Южной Азии до северо-западньх 
районов МНР, кроме Аравийского 
полуострова, а также в Северной 
Африке (Марокко, северная часть 
Алжира, север Туниса). Всюду она 
перелетная птица и только на самом 
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юге гнездового ареала (например, 
на юге Азий) кочуєт. Мухоловки, 
гнездящиеся в Европе, зимуют на 
всей территорий Африки; гнездя- 
щиеся в Азии и на Кавказе зимуют в 
Сирии, Иорданий, Ираке, в Южном 
Иране, в юго-западной части Паки- 
стана и прилегающих западньх и 
северо-западньжх областях Индии. 
На местах гнездования, в том числе 

и в Овид. р-не серьюе мухоловки по- 
являются поздно - только к середине 
мая. Вскоре после прилета образуют 
парь6. Для устройства гнезд вьбира- 
ются разнообразнье места: В лесах, 
парках и садах за отставшей корой, 
крупньх деревьев в мелких дуплах 
с большим летньм отверстием, на 
вьтвернутьтх корнях поваленньх де- 
ревьев. В населенньх пунктах, в том 
числе и в больших городах, гнезда 
часто устрайваются за наличника- 
ми окон, в карнизах под крьшами, 
в поленницах дров, на кладбищах 
- на металлических венках. В сте- 
пи гнезда часто устраиваются и на 
земле. На постройку гнезда птиць 
затрачивают 4-7 дней, и самка от- 
кладьюваєт 4-6 грязно-зеленоватьтх 
яйц, покрьштьжх  ржавчато-бурьтми 
пятньшками. Насиживание продол- 
жаєтся 11-12 дней. После вьлупле- 
ния птенцьв находятся в гнезде 13- 
14 дней. В светлое время родители 
приносят им мух, слепней, дневньгх 
бабочек, стрекоз, вечером насеко- 

мьюе почти не летают, птицьг соби- 

рают корм, состоящий из гусениц 
бабочек, личинок  пилильщиков, 
жуков и пауков. 
МБІШЬ | ДОМОВАЯ, Миша 
хатня, Миз5 тіизсиіця - мелкий 
грьзун. Длина тела 7-10 см, хвост 
составляет 50-10090 длиньг тела. 
Ареал его стал почти всемирньм. 
Вряд ли можно с уверенностью ска- 
зать, что нет мьшней в Антарктиде. 

Укрьюваются домовьтюе мьши в но- 
рах небольших и простого устрой- 
ства: гнездовая камера, на глубине 
20-30 см. и один вьжход. В степях 
Украйньв, в Молдове на Венгерской 
низменности живет особая зколо- 
гическая форма, названная «кур- 
ганчиковой мьшью». Сейчас она 
вьіІДделена в самостоятельньій вид. 
В конце лета зти мьшюи образуют 
скопления от 15 до 25-30 особей 
разного пола и возраста, и устраий- 
вают сложную коллективную нору 
с большой общей гнездовой каме- 
рой и особой камерой-туалетом. 
Перед зтим собираются большие 
кормовье запасьг из колосьев, мете- 
лок, крупньх семян. И складьвают 
на поверхности земли над норой. 
Когда пирамида запасов становит- 
ся большой - до 10-15 кг, зверьки 
сверху закрьвают ее листьями, и 
присьшают землей. Сначала ис- 
пользуют землю, вьброшенную на 
поверхность при устройстве кол- 
лективной норьік, а затем берут зем- 
лю из транше и к прокладьваємой 
вокруг собранньх запасов. Так об- 
разуется «курганчик», вьісотой до 
60-80 см и длиной до 2 м. Толщи- 
на земляной крьшьг над запасами 
достигаєт 20-25 см. К основанию 
пирамидь проложень от гнездо- 
вой камерьг отнорки, через которь-е 
мьши проникают к запасам, не вь- 
ходя па поверхность. Если курган с 
запасами разрушают, например при 
зяблевой вспашке, то другого кур- 
гана мьши не строят. Как домовая, 
так и курганчиковая мьши являют- 
ся обьшічньми видами в Овид. р-не. 
МБЬІШЬ  ЛЕСНАЯ,  Мішак 
лісовий, 5уЇуітиз 5УуГуабісия тоже 
из мелких: длина тела 7-11 см, хво- 
ста 7-11 см. Ареал лесной мьши 
большой и сложньюшй- от пустьнь 
Северной Америки, Передней, Ма- 
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лой и Средней Азиий к северу до 
европейской лесотундрьгю и запад- 
носибирской тайги, от берегов Ат- 
лантического океана к востоку до 
Северного Пакистана, Тянь-Шаня 
и Алтая. На полях поселяєется ред- 
ко. В качестве убежища используєт 
естественньюе укрьтия, норьт других 
грьізунов и кротов или роет норьт 
сама. Питается почти исключитель- 
но зерновьми. На зиму натаскиваєт 
запасьт из желудей, орехов и др. По- 
едаєт и насекомьх. За теплое время 
года самка приносит по 2-3 припло- 
да от 3 до 9 детеньшей в каждом. В 
Овид. р-не обьшньвй вид. Наиболеєе 
стабильньве его поселения находят- 
ся в Дальницком лесу. 
МЬІШЬ-МАЛЮТКА, Миша 
лугова, Місготу58 тіпибйця - са- 
мьЬй мелкий зверек из всех видов 
семейства. Длина тела 6-7 см, хво- 

ста - 5-7 см, масса - 5-6 г. Среди 
вьщсоких трав и кустов из стеблей 
сооружаєет шарообразное гнездо ди- 
аметром 6-13 см. только для вьгве- 
дения детеньшей. В одном вьюводке 
их бьваєт от 5-9 до 12. Вне периода 
размножения мьши-малютки живут 
в различньжх наземньх убежищах -- 
среди валежника, под скирдами и 
стогами. На зиму делают запась 
семян. Летом, кроме семян, охотно 

поедают также насекомьх. Распро- 
странень| мьши-малютки в уме- 
ренньжх широтах Евразим. Зти ма- 
ленькиєе мьшки весьма мало пугли- 
вь. Обьмчна в Нижнеднестровском 
НПП. Занесена в ККМСОПІ. 
МБІШОВКА СТЕПНАЯ, 
Мишівка степова, Зісіз5сга 5иЬніЙй5 
тоже не из крупньжх: длина 6-3 см, 
длина хвоста не более 9 см.. Распро- 
странена по зоне степей, южному 
лесостелью и северньм полупусть- 
ням от Венгриий и Румьнии до юго- 
западного берега Байкала. Поселяєет- 

ся в нежильтх норах серьжх полевок 
или степньх пеструшек, в трещинах 
и под пластами земли на межах па- 
шен. В природе степнье мьшшовки 
редко встречаются в светлое время 
суток, а в неволе бьвают деятельнь 
и днем. Кроме семян зерновьх пое- 
дают и насекомьїх. По наблюдениям, 
одна мьшовка за 26 дней жизни в не- 
воле сьела 2154 вредньїх насекомьх. 
Размножение В Овид. р-не является 
весьма редким видом. 
Занесена в ККУ и ККМСОП. 
НОРКА КВРОПЕЙСКАЯ, Нор- 
ка європейська, Миз81іеіа Іцігеоіа. 
Обладают рядом приспособлений к 
амфибиотическому образу жизни. 
По внешнему виду норка напоминаєт 
хорька, но тело ее более приземистое, 

шерсть значительно плотнее, с очень 
густой подпушью. Окраска однотон- 
ная, темно-бурая, более рьгжеватая 
у европейского вида. У него же на 
обеих губах по белому пятну. У аме- 
риканской норки оно обьїтчно бьваєт 
только на нижней губе. Европейская 
норка заметно мельче и слабеє аме- 
риканской. Длина ее тела равна 32-43 
см, хвоста - 12-19 см, масса - 590-800 

г, тогда как американская норка часто 
превьшаєт 45 см с хвостом 15-25 см, с 
массой - до 1,5 кг. Ареал европейской 
норки разорванньй. Она встречается 
во Франции, а затем от Германий и 
Юкгославий до Финляндии, Польши, 

Румьний - почти во всей Европей- 
ской части Россиий, в Украйне. Аме- 
риканская норка населяет почти всю 
Северную Америку, за исключениєм 
северо-востока и крайнего юга конти- 
нента. Кроме того, она акклиматизи- 
рована и широко расселена во многих 
районах Европь и Северной Азий. 
Наряду со специальньєми вьштусками 
натурализации способствуєт постоян- 
ное бегство норок из звероводческих 
хозяйств, вокруг которьжх возникают 
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устойчивьюе популяции. В результа- 
те зтого американская норка вошла 
в фауну Германий, Польши, ЦШіІве- 
ции, Норвегий, Финляндиий, России, 

Украйнь. Норки в дельте Днестра 
отдают предпочтение водоемам с за- 
хламленньми, подмьтьми берегами, 
где много надежньжх убежищ среди 
корней и в дуплах, где изобилуют во- 
дянье полевки, ондатрь, мелкие грь- 
зуньв, раки, рьюба, лягушки и др. Зи- 
мой норки держатся около польшней 
или скрьваются под защитой льда и 
снега и лишь изредка появляются на 
поверхности. Спариваниє у норок 
происходит ранней весной, по снегу, 
причем у европейской примерно на 
месяц позже, чем у американской. В 
зту пору активность зверьков резко 
возрастаєт, нередко они совершают 
переходьт по несколько километров. В 
Овид. р-не норка европейская обитаєт 
в Нижнеднестровском НПІЇ. Являєется 
одним из символов парка и занесена 
на змблему зтого природоохранного 
учреждения. Занесена в ККУ. 
НЬРОК БКЛОГЛАЗЬ(ЙИ, Чернь 
білоока, Аушуа пугоса - неболь- 
шая утка, весом 0,4-0,65 кг. У самца в 

брачном наряде передниє части тела 
и бока темнье коричнево-рьжиє, 
подбородок и брюхо белье, верхняя 
сторона тела й кольцо в оснований 
шеий темно-бурьгке. Зеркальце на креі- 
ле белое. Самка окрашена в более 
бледньве тона. Распространен от Сре- 
диземноморья до Тибета. Населяєт 
глубокиє тростниковьве озера и ли- 
мань с открьтьми пространствами 
водь. Редкая утка в Нижнеднестров- 
ском НИП. Занесен в ККУ. Щ 
НЬГРОК КРАСНОГОЛОВЬІЙ, 
Попелюх, Аушуа Тегіпа. Харак- 
терной особенностью зтих уток яв- 
ляєтся способность хорошо ньрять 
и относительно долго до 30 секунд 
находиться под водой. Ото доволь- 

но крупная птица: от 0,7 до 1,3 кг. 
Селезень сильно отличаєтся от сам- 
ки. Голова его каштаново-красная, 
спина серовато-голубая с мелкими 
крапинами, бока светло-серьме. У 
самки передняя часть тела буровато- 
коричневая со светльми участками 
около клюва и на горле. В полете 
виднь белое брюхо, светлье спина и 
подбой крьльев, темньєе грудь и го- 
лова. Самка немного меньше самца. 
Распространен красноголовьтй нь- 
рок на западе Северной Америки, в 
Европе и Азиий. Населяет открьтье 
глубокие озера и стариць, поросшиєе 
по берегам тростником и иной вьсо- 
кой растительностью. На большей 
части ареала зто перелетная птица. 
Зимует в Западной Европе, в Среди- 
земноморье, в южньх частях Азиий, 
на западе и юге Северной Америки. 
Брачнье игрь наблюдаются еще во 
время шпролета, но окончательная 
разбивка на парьг происходит на ме- 
стах размножения, и самка начинаєт 
устрайвать гнездо. Располагаєт она 

его на сплавине, завале тростни- 
ка, на мелководье или на берегу во- 
доема в сухом месте. Иногда делаєт 
полуплавучее гнездо на сравнитель- 
но глубоком месте, укрепляя его на 
корневищах и стеблях тростника. В 
полной кладке содержится от 6 до 
15 яиц зеленовато-голубой окраски, 
которьюе позднее становятся грязно- 
оливковьми. Размерь  яйц: 50-64 х 
40-45 мм. Насиживаєт их одна самка 
24-26 дней. Как только птенцьг об- 
сохнут, мать уводит их от гнезда на 
водоем. Уже на второй-третий день 
они могут ньрять и склевьгвать на- 
секомьжх с листьев растений. Оперя- 
ются примерно в месячном возрасте, 
а в два месяца уже хорошо летают. 
К зтому времени вес их достигаєет 
800 г. Молодье обьединяются в стай 
и переходят к кочевому образу жиз- 
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ни, а селезень в зто время уходит на 
линьку, собираясь в стай на реках 
и озерах с обширньюми плесами и 
обильной пищей. Табунь линяющих 
селезней держатся обьічно на сере- 
дине плеса, куда трудно проникнуть 
врагу незамеченньшм и где птиць! 
чувствуют себя в большей безопас- 
ности. Если избранньй для линьки 
плес богат кормами, то ньгтрки ред- 
ко приближаются к берегу, в случає 
же недостатка кормов они по зорям 
подпльвают к берегам и кормятся на 
мелководье. Часто линяющие крас- 
ноголовьіе ньрки держатся в огром- 
ньх табунах вместе с другими ньр- 
ковьми утками - хохлатой чернетью, 
савками и др. К середине августа пе- 
релинявшиєе селезни в большинстве 
районов уже поднимаются на крьло. 
Самки, не имевшиєе в данном году 
вьводков, линяют одновременно с 
селезнями в общих с ними стаях. Се- 
мейнье самки линяют при вьюводках 
несколько позже, и готовятся вместе 
со взросльми к отлету. Зто время 
проходит у них главньюм образом в 
кормежке, с чем связань  откочевки 
на другие водоемь-. Осенний отлет 
начинаєтся во второй половине ав- 
густа и заканчиваєтся в конце октя- 
бря. Питаєтся красноголовьїшй ньрок 
как растительной, так и животной 
пищей, причем состав кормов меня- 
ется в зависимости от сезона и ме- 
ста. Весной и осенью преобладают 
зеленьюе части, корневища и семена 
водньх растений. Летом значитель- 
ноє место занимают животнье кор- 
ма - личинки хирономид, моллюски, 
личинки ручейников и т. п. Значение 
красноголового ньтрка как обьгеекта 
спортивной и промьаісловой охоть 
велико. Особенно большой удельньй 
вес среди добьваємой дичи имеет он 
в южньх районах Одесской области, 
в том числе и в Овидиопольськом. 

НЬРОК КРАСНОНОСЬЇ(ІЙ, 
Чернь  червонодзьоба,  Мефа 
гийпа - крупная массивная утка, ве- 
сом от 1 до 1,5 кг. Самца легко отли- 

чить по большой ярко-рьтжей голове, 
красному клюву и красньюм лапам, по 
черной груди и черному брюху. Сам- 
ка однообразной светло-буроватой 
окраски со светльшм низом и светль- 
ми щеками. Распространен зтот вид 
от Пиренейского полуострова и сре- 
диземноморских островов до Цен- 
тральной Азиий. На гнездовье придер- 
живается поросших тростником озер 
с глубоководньми плесами. На боль- 
шей части ареала - перелетная птица. 
Весной прибвваєт в середине апреля 
- первой половине мая. Обьічно па- 
рами, хотя есть много и ОДИНОЧНЬХх 
самцов, позтому нередко за одной 
самкой гоняются два или три самца. 
Часто между самцами возникают дра- 
ки. Гнездится зтот ньгрок, как парами, 
так и небольшими колониями. Гнезда 
устрайваются на старом отмершем 
тростнике, на сплавинах, реже на бе- 
регу среди тростника и кустарников. 
В полной кладке 6-10 яиц серовато 
или  буровато-оливковой  окраски. 
Продолжительность насиживания 28 
дней. Самки с птенцами ведут скрь- 
тьй образ жизни, держась в трост- 
никовьх зарослях. Характер линьки 
у красноносого ньгрка сходен с тако- 
вьм у других уток. Поднявшись на 
крьло, молодье начинают кочевать 
по озерам и постепенно собираются 
в стай, которьюте вместе с перелиняв- 
шими взросльми птицьєю постепенно 
переходят в отлет. Питаєтся красно- 
НнОСьЬЙ ньрок почти исключительно 
зеленьми частями растений - листья- 
ми рдестов, верхушечньюми побегами 
роголистника, водорослями и т. д. В 
Овид. р-не очень редкая птица. Зимой 
иногда встречается в районе перепра- 
вьт на Сухом лимане. Занесен в ККУ. 
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ОБРАЗОВАНИЄЕ ЗКОЛОГИЧЕ- 
СКОКЕ, єкологічна освіта - при- 
обретениє человеком зкологических 
знаний и зтических норм. 
ОББІЧАЙ  ПРИРОДООХРАН- 
НЬТЙИ - звичай природоохорон- 
ний определенньм образом клиши- 
рованньтш способ человеческой дея- 
тельности, передающийся от поколе- 
ния к поколению и направленньгй на 
сохранение природньх обгжектов. 
ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕН- 
НЬЙ, Кульбаба лікарська, 
Тагахасит  оїйсіпаїе относится Кк 
числу тех немногих растений, кото- 
рье большинству жителей северного 
полушария хорошо знакомь с раннего 
детства. Два родственньх вида оду- 
ванчиков -- коксагьз (7. КоК5аєру7г) и 
крьмсагьвз (Т. пубегпит) в свое вре- 
мя культивировались как каучуконо- 
сь. Некоторье одуванчики применя- 
ют в научной и народной медицине 

ОВСЯНКА, Вівсянка, Етрегіта 
сісгіпеНа) - птичка, чуть боль- 
ше воробья: вес 26-40 г. У самца в 
брачном наряде верх головьв, щеки 
и брюшко желтье, грудь каштано- 
вая, спина коричневая с продоль- 
ньюми пестринами, поясница и над- 
хвостье рьжиє. Самка окрашена 
болеє тускло. Распространена в 
умеренной зоне Европь и Азий. В 
северньгх частях ареала перелетная, 
в южньх - оседла. Излюбленньюми 
местами ее обитания являются мо- 
лодье, преимущественно хвойнье 
поросли, зарастающиє  вьтрубки 
и солнечньюе опушки близ полей. 

Нередко гнездится в разреженньх 
участках леса. В Овид. р-не. засе- 
ляет степнье кустарники и окрай- 
ньт садов. Кладка из 4-6 бельтїх или 
сероватьїтх с фиолетовьтм оттенком 
яйц, испещренньях тонкими жилка- 
ми, завитками ржаво-бурого цвета. 
В течениєе лета самка успеваєт сде- 
лать две кладки. В средней полосе 
страньт к на-сиживанию первой она 
приступаєт в конце апреля - начале 
мая. Насиживаєт 12-14 дней одна, 

лишь ненадолго ее сменяєт самец. 
Вькармливают птенцов оба. Птен- 
ць  вьлетают из гнезда на 9-10-й 
день жизни. Родители  какое-то 
время их подкармливают. После 
второй кладки июнь - июль насту- 
пает линька. В зто время овсянки 
часто кормятся на сжатьїх хлебньтх 
полях. Зимуют преимущественно 
у жилья человека. Уничтожениєм 
вредньх насекомьгх и семян сорня- 
ков приносит пользу. 
ОВСЯНКА  КАМБІШКЕВАЯ, 
Вівсянка очеретяна, Ктрегіта 
зспоепісіш5 несколько мельче во- 
робья, весит 16-23 г. У самца го- 
лова и горло чернье, зашеек и вся 
брюшная сторона белье, середина 
спинь и плечевьме перья рьтжева- 
тьте, нижняя часть спиньт серая. У 
самки верх и бока головьг черно- 
бурье, горло белое, окаймленное с 
боков черньюми полосками, на гру- 
ди рьшжиє пестриньвю. Распростра- 
нена почти по всей Европе и Азиий, 
за исключениєем крайнего севера, 
северо-востока и юга Азиий. В се- 
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верньх частях ареала перелетная, а 
в южньєх - оседлая и кочующая. На 
зимовках достигаєт Северной Аф- 
рики и южньх частей Индии. По- 
всюду в Овид р-не. зто обьеічная й 

многочисленная птица. Гнездо по- 
мещаєт на земле, кочке или невьі- 
соко в кустах. Строит самка. Пол- 
ньюе кладки, состоящие из 4-6 яиц, 

насиживаєт тоже она. Лишь иногда 
в дневньге часьт ее сменяєт самец. 
Насиживаниє продолжаєтся 12-14 
дней. Птенцов вькармливают оба 
родителя в течение 11-14 дней. За 
лето овсянка успеваєт вьтвести два 
и, как исключение, даже три вьі- 
водка. Вьводки, особенно вторьге, 

долгое время не распадаются и ко- 
чуют по бурьянам, лугам и полям. 
Питается камьшновая овсянка семе- 
нами болотньх и других растений, 
а в летний период - беспозвоноч- 
ньми животньвми. К ним относятся 
мелкиє моллюски, ракообразньге, 
пауки и насекомьгю. Птенцов вьБі- 
кармливаєт почти исключительно 
насекомькми. 
ОГАРЬ, Огар, Тадогпа 
Їеггисіпеа больше похож на гу- 
сей, чем на уток. Весит І1-1,6 кг. Его 
нетрудно отличить по одноцветно- 
рьтжей окраске тела и светльюм 
бокам головь. Хвост и маховье 
чернье, на крьюмльях белье пятна. 
Область гнездования огаря - зани- 
мает степная и пустьтшная зонь от 
Средиземноморья до Приамурья. 
Населяет степньвюе солоноватьве во- 
доемь, берега пресньх вод в гор- 
ньїх странах. Гнезда делаєт в норах, 

вьбоийнах обрьювов, в развалинах 
строений. Зимует в Средиземно- 
морье, на севере Африки, в южньх 
частях Азий. В Овид. р-не редкий 
залетньгй вид. Занесен в ККУ. 
ОКУНЬ, Окунь, РегсаЯцуіїайіїя - 
одна из самьюх распространенньтх 

рьб в Европе (кроме ЙИспаниий, 
Италии, Северной Скандинавий) и 
в Азий. Обитаєт в озерах, водохра- 
нилищах, реках, проточньтх прудах 
и солоноватьїх озерах и даже в не- 
которьшх горньжх озерах на вьгсоте 
1000 м. Красиво и ярко окрашен: 
темно-зеленая спина, зеленовато- 
желтьюе бока испещреньшю 5-9 тем- 
ньми поперечньюми полосами, хво- 
стовой, анальньй и брюшнье плав- 
ники ярко-красного цвета, грудньге 
плавники желтьюе. Однако окраска 
окуня меняется в разньх водоемах. 
В лесньжх торфяньх озерах, напри- 
мер он становится сплошь темньм. 
В больших озерах и водохрани- 
лищах окунь образуєет зкологиче- 
ские формьг мелкий прибрежнь(кй, 
(травяной) окунь, и - глубинньй. 
Травяной растет медленно, в его 
питаний большое значение имеет 
зоопланктон, личинки насекомь(х. 
Глубинньй окунь - хищник, растет 
бьстро, достигаєт значительньх 
размеров: длиньв 40 см и веса бо- 
лее 2 кг. При зтом окуни становятся 
горбатьми, так как больше растут в 
вьісоту и толщину, нежели в длину. 
Нерестятся окуни при температуре 
от 27-38 до 159? С. Икру откладьгва- 
ют на прошлогоднюю раститель- 
ность, коряги, корни, ветви ивняка 
и даже просто на грунт порциями, 
заключенньми в сетчатую трубоч- 
ку из студенистого вещества, стен- 
ки которой имеют ячеийстое строе- 

ние. Икринки располагаются по 2-3 
штуки на каждой стороне ячейки. 
Размер  развивающейся  икринки 
около 3,5 мм. Желток содержит 
большую жировую каплю. Кладки, 
развешанньюе на разньюе предметь 
под водой, напоминают кружевнье 
ленть». Длина и ширина такой лен- 
ть зависит от размеров самки. У 
мелких длина колеблется от 12 до 
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40 см, у крупньжх достигаєт Іі ми 
более, Для прибрежной зонь харак- 
тернь  многочисленнью  короткиєе 
кладки, а длинньвюе чаще вьметьгва- 
ются на глубине. Об зтом рассказь(- 
вают кладки, отложенньг6е на зара- 
нее опущенньве на разную глубину 
еловьюе веники, так назьтваємь6е ис- 
кусственньєю нерестилища. В неко- 
торьх озерах, не очень глубоких и 
достаточно прозрачньх, можно со- 
считать число кладок и таким обра- 
зом определить численность самок 
нерестовой части стада. Самки, в 
зависимости от их размера, откла- 
дьвают от 12 до 200-300 и даже 900 
тьюс. икринок. В первьшй год маль- 
ки держатся преимущественно в 
прибрежной зоне и потребляют 
зоопланктон зарослей. На хищноє 
питание, могут переходить уже при 
длине 4 см, но обьшічно становятся 

хищниками, достигнув длиньш 10 
см. Особенно сильно хищничаєт 
окунь в конце лета, когда многочис- 
ленньюе подросшие мальки рьб яв- 
ляются обильной, легкодоступной 
пищей. Окунь охотно питаєтся и 
своей молодью. Он более прожор- 
лив, чем щука: на І кг мяса окуня 
тратится 4,9 кг другой рьбь, а на 
І кг щуки - 3,5 кг. Но и сам окунь 
являєтся доступной добєгічей для 
многих рьюб. Судак, налим охотно 
питаются им. Чайки, крачки и ско- 
па также нападают на него. Из-за 
своей прожорливости и особенно- 
стей поведения окунь попадаєтся 
рьіболовам -любителям на всякую 
снасть. Его ловят удочками, спин- 
нингом, на мормьшику, на блеснену. 
Берет охотно; нередко, сорвавшись 
с крючка, снова хватаєт насадку. 
Известньг случай, когда окунь, обо- 
рвав один крючок, через несколько 
минут садится на другой. Он мало- 
чувствителен к боли. Рьболовам 

приходилось видеть, как окунь, 
зацепившись глазом за крючок и 
оставшись без зтого глаза вскоре по- 
падался на тот же крючок, заглотав 
собственньй глаз. Окунь не боится 
шума. В озерах, водохранилищах и 
прудах, богатьх ценньми промьс- 
ловьми видами (сиг, форель, лещ, 
карп, судак), окунь являєтся сорной 
рьфбой: он питаєтся тем же кормом 
и поедаєт отложенную зтими рьба- 
ми икру. В таких водоемах ограни- 
чивают его размножениєе, вьгстав- 
ляя искусственнье нерестилища, и 
удаляя их вместе с икрой окуня. В 
Овид. р-не обьшчен. 
ОНДАТРА, Ондатра, Опдаїга 
7ірекріса довольно крупное жи- 
вотноє. Масса взросльх особей 
может достигать почти 2 кг, Ххотя 

обьмчньй вес около 1,5 кг. Под 

грубьшм остевьм мехом ондатрь 
расположен очень плотньмій и мяг- 

кий подшерсток. Распространенна 
по водоемам и болотам Северной 
Америки от Аляски и Лабрадора 
до Техаса, Аризоньт и Калифорний 
а на громадньтх пространствах Нв- 
разиий, включая территорию нашей 
странь,  акклиматизирована как 
ценньй  пушной зверь. Ондатра 
ведет полуводньшй образ жизни, 
хорошо плавает на поверхности и 
под водой. Активна в сумерки и в 
темноте, а также рано утром. День 
проводит в убежище. Сооружаєт в 
берегах норьг с подводньтм входом. 
На низких заболоченньх берегах 
или островах сооружаєт из стеблей 
водньх растений (тростника, осо- 
ки, рогоза) хатки вьгсотой до метра. 
Вьход из хатки также ведет прямо в 
воду и снаружи не виден. После 25 
дней беременности самка ондатрь 
производит на свет 7-8 детеньшшей. 
В наших местах самка за год может 
вькормить 4-5 вьводков. Пример- 
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но через месяц молодь ондатрь 
начинают  поедать  растительнье 
корма и вскоре становятся само- 
стоятельньми. Ондатра -- один из 
важнейших  промьісловьшмх видов, 
дающих ценную шкурку в большом 
количестве. Мясо ее вкусноє, дие- 
тическое, как у кролика. Питаєтся 
ондатра водной или околоводной 

растительностью; иногда ест мел- 
ких беспозвоночньїх. В Овид. р-не 
обьмчнь6й вид на Сухом лимане и в 
Нижнеднесстровском НИ. 
ОПОЛОВНИК, Длиннохво- 
стая синица, Синиця довгох- 
воста,  Аєрійаїоє  сацдабия 
распространена в пойменньх за- 
рослях, садах, в лиственньх и 
смешанньюх лесах Европьв;, Малой 
Азий и Ирана, в лесной полосе Си- 
бири до Камчатки, Сахалина, Ку- 
рильских островов, Китая, Корей 
и Японий. Чаще встречаєтся в сь(/- 
рьх с густьм кустарниковькм под- 
леском участках лиственного леса. 
Пищей ей служат преимуществен- 
но из равнокрьмльжх (листоблошек 
и тлей) и яиц и гусениц мелких 
бабочек. Реже и в меньшем коли- 
честве ополовник поедаєт мелких 
перепончатокрьшмльх и жуков (пре- 
имущественно  долгоносиков), а 
также паучков. В холодное время 
года не отказьваєтся и от мелких 
семян. Уничтожая гусениц и яйца 
бабочек, а также других вредньжх 
насекомьх, синичка тем самьгм за- 
щищаєт лес. В Овид. р-не встреча- 
ется в Нижнеднестровском НІШІ в 
зимний период. 
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ, Орлан 
білохвіст, Наїйаєєгия аїБісіНа -- 
большая хищная птица: длина 77-100 
см, размах крьтльев - до 2,5 метра, вес 
3-6,5 кг. Самки орлана-белохвоста 
значительно превосходят самцов по 
величине. Окраска взросльжх птиц 

(четьрехлетних и старше) бурая в 
разньх оттенках, голова буровато- 
охристая или беловатая, хвост бельгй. 
Белохвост - широко распространен- 
ная птица. Гнездится в Азиий от тун- 
дрь до Япониий, Китая, Монголий, 

Казахстана, Северного Ирана и Тур- 
ции (Малая Азия); в Европе от севера 
Скандинавиий до Румьгнии, Венгриий, 
Балкан и побережий Балтийского 
моря; на Корсике и Сардиний; на Ге- 
бридских и Шетландских островах; в 
Исландии и Гренландий. Зимой часть 
птиц, в особенности молодье, отко- 

чевьваєт к югу до Пакистана, Китая 
и Северной Африки. В Центральной 
и Западной Европе из-за преследова- 
ния человеком белохвост стал очень 
редким. Гнездится орлан-белохвост 
обьютчно на деревьях, реже на скалах. 
Гнездо - огромная постройка из су- 
чьев, используемая много лет подряд. 
Парьшю постояннье. Кладка ранняя: 
уже в последние дни февраля - нача- 
ле марта. В кладке обьічно 2, иногда 
І или 3 бельжх, иногда испещренньїх 
охристьми пятнами яйиц. Насижива- 
ют оба родителя, но преимуществен- 
но самка. Продолжительность наси- 
живания для крупной птиць отно- 
сительно невелика - 35-40 дней. На 
крьло птенць становятся в возрасте 
примерно 70 дней. Пища орлана- 
белохвоста очень разнообразна. Зна- 
чительное место в рационе занимаєт 
рьба. Не отказьваєется и от водопла- 
вающих птиц, в том числе гусей, га- 
гар и крупньх уток. Кормится также 
млекопитающими - зайцами, сусли- 
ками и т. п. Не пренебрегаєт и мелкой 
добьшчей - полевками. Ест, падаль, в 

особенности зимой. В Овид. р-не. ор- 
лан - белохвост гнездится в Нижнед- 
нестровском НІ. В зимний период 
его можно встретить на побережье 
моря, на Сухом лимане. Занесен в 
ККУ и ККМСОП. 
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ОРНИТОКОМПЛЕКС, 
Орнітокомплекс - совокупность 
всех видов птиц, обитающих на 
определенной  территорий,  харак- 
теризующейся как качественньжми 
(видовой состав), так и количествен- 
ньми (число видов, их численность) 
показателями. 
ОСА ГЕРМАНСКАЯ, Оса гер- 
манська, Рагауезриіа регтапіса 
строит гнездо не в открьжх местах, 
а в брошенньх норах грьзунов или 
в других укрьтиях в земле. В одной 
из камер брошенной норьі самка ось 
прикрепляет к какому-нибудь корню 
первьй ярус ячеек. Й зто становит- 
ся главной опорой гнезда. По мере 
его разрастания и постройки новьгх 
ярусов ось иногда делают дополни- 
тельньве подвески. Самое крупное из 
известньжх гнезд зтого вида дости- 
гало 100 см в вьсоту, 30 см в длину 
и 25 см в ширину. Другое крупное 
гнездо имело размерь 54х35х28 см, 
состояло из 7 ярусов, содержащих 17 
400 ячейек с молодью. В Овид. р-не 
ОбьіІчньЬйЙ вид ос. 
ОСЕТРОВЬІЕ, Осетрові, 
Асірепзегідає. Осетровье - семей- 
ство проходньх, полупроходнх и пре- 
сноводньх рьйб, населяющих водь 
северного полушария, - Европі, 
Северной Азий и Северной Амери- 
ки. В Овид. р-не встречаются в Дне- 
стровском лимане и в Черном море. 
Различают их 4 рода: белуги, осетрьі, 
стерляди и близкие видь. Характерно 
для них удлиненное веретенообраз- 
ное тело, покрьтое пятью рядами 
костньх жучек: спинньм, двумя бо- 
ковьіми и двумя брюшньми. Между 
рядами жучек рассеянь мелкиєе кост- 
нье зерньшки и пластинки. Рьло 
удлиненное - коническоє или лопа- 
товидное. Рот расположен на нижней 
стороне головь, у некоторьх края его 
заходят на бока головьг6, окаймлен мя- 

систьми губами. На нижней стороне 
рьшла 4 усика в поперечном ряду. Рот 
вьідвижной, беззубьій, но у мальков 

имеются слабье зубьвю. Передний луч 
грудного плавника сильно утолщен и 
превращен в колючку. Спинной плав- 
ник отодвинут кзаду. Плавательньй 
пузьгтрь хорошо развит, соединен с же- 
лудком или пищеводом. Внутренний 
скелет хрящевой, хорда сохраняєт- 
ся, позвонков нет. Осетровье, кроме 
стерляди, долго живущие рьгбь6. По- 
ловое созреваниєе в разньх бассейнах 
и реках наступаєет неодинаково. Не- 
рестятся осетровьке (кроме стерляди) 
не ежегодно. После нереста произво- 
дители скатьгваются в море, растут и 
вновь идут на икрометание, но уже 
более крупнье и с большим количе- 
ством икрь. Осетровьїх обьічно от- 
носят к медленно растущим и поздно 
созревающим рьюбам, однако по тем- 
пам весового увеличения они стоят в 
числе наиболее бьшстрорастущих рьб. 
Если половая зрелость у них наступа- 
ет позже, чем у других рьгб, то боль- 
шие размерьг (за исключением стер- 
ляди и лопатоносов) компенсируют 
зто отставаниє. Половозрелость у ви- 
дов, достигающих крупньх размеров 
(севрюга, осетр, белуга), наступаєт у 
самцов в возрасте от 5-13 до 3-18 лет, 
а у самок - от 3-12 до 16-21 года. Наий- 
более скороспельт осетровьг6е, входя- 
щие в Дон, Днепр и Днестр, наиболеєе 
поздно созревают входящие в Волгу, 
(осетровье в морской воде не раз- 
множаются). Икрометаниє весенне- 
летнее при относительно бхістром 
течений; икра у осетровьгїх клейкая, 
крепко пристаєт к гальке и плитняку, 
избираємьм рьбами для нерести- 
лищ. Известньт случай, когда севрюга 
и стерлядь вьходят для икрометания 
из реки на пойму. Вьіклевьвающиеся 
из икрью личинки осетровьїх имеют 
желточньй мешок и проходят стадию 
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желточного (зндогенного) питания; 
принимать пищу личинки начинают 
к концу рассасьвания желточного пу- 
зьря и затем переходят к внешнему 
активному (зкзогенному) питанию. 
Затем личинки или скатьваются пря- 
мо в предустьевье пространства, или 
задерживаются в реке, но, как прави- 
ло, мальки-сеголетки скатьтваются в 
море в то же лето. В реке личинки осе- 
тровьїх питаются вначале планктоном 
(дафнимй и др.), а мальки переходят на 
рачков - мизид, гаммарид, иногда и 
на хирономид. Молодь белуги еще в 
реке переходит на хищноєе питание. 
Ввиду большой ценности осетровье 
с древних времен служили обьектом 
промьвсла. В Греции в зпоху Перикла 
(У в. до н. 3.) ни один звань6й обед не 
обходился без осетровьгх рьг6б. Клав- 
дий Злиан, греко-римский писатель 
П в. н. з., рассказьваєт об огромном 
озере в земле каспиев, населяющих 
прикуринский округ Мидии. В зтом 
озере, по описанию автора, водятся 
большие рьїбь, назьваємьт остро- 
носьми, достигающие 8 локтей (3-4 
м) длинь. Их ловят и везут на про- 
дажу. Из жира приготавливают пре- 
красную мазь, из внутренностей 
вьіваривают прозрачньй и прочньсй 
клей. По Геродоту известно, что 
скифские племена еще 2500 лет на- 
зад добьгвали осетровьіх. 
ОСЕТР РУССКИЙ, Осетеррусь- 
кий, Асіреп5ег єиідеп5тадй й насе- 
ляет бассейньт Каспийского, Черного 
и Азовского морей. Имеются про- 
ходная и жилая формьвю Проходная 
делится на озимье и яровье расьт. 
В  Азово-Черноморском  бассейне 
осетр образует стада: черноморско- 
кавказское (рионског), черноморско- 
украйнское (днепровское) и азов- 
ское. Из Черного моря осетр входит 
в Дунай, Днепр, очень немного в 
Риони, Мзьмту, Псоу и другие реки. 

В Днестр в связи со строительством 
плотин заходит крайне редко. Наий- 
больший известньй возраст осетра 
- 48 лет, наибольшая длина - 230 см 

и вес - до 120 кг. Средний промьгс- 
ловьій вес осетра 12-16 кг. Плодови- 
тость составляєт от 34 до 837 тькс. 
икринок. Питаниєе взрослого осетра 
моллюски и рьюба (бьічки, сельди, 
кильки). Осетр в природе образуєт 
помеси с белугой, севрюгой, шипом, 

стерлядью. Занесен в ККУ. 
ОСИНА, Осика, Роршіиз ігетиіа 
являєтся самой распространенной 
среди тополей. Растет почти по всей 
Европе (кроме тундровой и пустьн- 
ной зон), а также на Кавказе, в Ма- 
лой Азиий, на Тянь-Шане, по всей 

неарктической Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Япониий и в горах Китая 
вплоть до самой южной провинции -- 
Юньнань. В Овид. р-не встречаєтся 
спорадически. 
ОХРАНА ПРИРОДЬІ, Охорона 
природи- комплексмеждународньх, 
государственньх и региональньх 
административно-хозяйственньтх, 
политических и общественньх ме- 
роприятий, направленньх на сохра- 
нение, рациональное использованиє 
и воспроизводство природньх ре- 
сурсов Земли в интересах людей. 
ОЧАГ ПРИРОДНЬІТЙИ, природ- 
ний осередок - географически или 
зкологически  ограниченньїюй  уча- 
сток поверхности земли, в пределах 
которого в современньжх условиях 
циркуляция  опасного  возбудителя 
осуществляєется без заноса извне не- 
определенно долгоє время (десятки 
следующих друг за другом зпизоости- 
ческих циклов). Каждому природно- 
му очагу инфекции свойственна ис- 
торически сложившаяся паразитар- 
ная система из основньїх носителей, 

переносчиков и возбудителя, облада- 
ющего определенньжми свойствами. 
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ПЕГАНКА,  Галагаз,  Тадогпа 
гадогпа относится к группе так на- 
зьтваємьх земляньтх уток, в биологи- 
ческом отношений представляющих 
переход от гусям. С гусями их сбли- 
жаєт характер движения по земле: 
много и легко ходят, полет гусиного 
типа - с редкими взмахами крьгльев. 
Гнездятся в земляньх норах и пусто- 
тах. Держатся строгими парами, су- 
ществующими, возможно, в течениє 
нескольких лет. По многим другим 
особенностям, напротив, очень сход- 
нь с утками. Пеганка - крупная утка, 
весит от 0,9 до 1,65 кг. Хорошо пла- 

вает, но ньряют только птенць. Лег- 
ко отличима от других уток. Пестрой 
окраской, содержащей белькй, черньїшй 
и темно-рьжий цвета. Распростра- 
нена пеганка спорадично от Сканди- 
навского полуострова и Средиземно- 
морья на западе до Ирана, Монголий 
и Северного Китая на востоке. Гнез- 
довая область ее лежит в основном в 
зоне степей и пустьшнь. В Овид. р-не 
гнездится в береговой зоне Днестров- 
ского и Сухого лиманов. Часто бьваєт 
на зимовках на Куяльницком лимане, 
группе Тузловских лиманов. Приле- 
таєт на места гнездовий уже парами, 
которье сохраняются вплоть до по- 
явления вьіводков. Гнезда помещаєт 
чаще всего в норах барсуков, лис, и 
притом глубоких - до 3-4 м длиньї. 
При невозможности найти или вь- 
рьть нору строит гнездо на поверх- 
ности земли. Делаєт иногда норкбі в 
береговьх  обрьювах. Гнезда могут 
располагаться близко друг от друга, 

и в некоторьїжх сложньх лисьих норах 
могут гнездиться одновременно от 2 
до 5 самок. Расстояние гнезд от водьт 
зависит от местньтх условий и иногда 
бьваєт до 2-3 км. Некоторье норкбі 
занимаются несколько лет подряд. 
Само гнездо устраийваєтся из стеблей 
и листьев различньх растений, чаще 
всего из злаков, и обильно вь6гстилаєт- 

ся пухом, которьй самка вьшщуипьтва- 
ет у себя на груди и брюхе. Кладка из 
6-18, чаще 3-9 яиц сливочно-белого 
цвета, иногда с легким оливковьім 
оттенком. Яйца откладьюваются еже- 
дневно. Насиживаєт яйца только 
самка в течение 27-29 дней. Покидая 
гнездо в поисках корма, покрьваєт 
яйца пухом. Последние двое суток с 
яиц не сходит. Вьіклюнувшиєеся птен- 
цьт уходят из гнезда самостоятельно, 
даже со скал спрьгивают сами. Роди- 
тели переводят их на водоем, причем 
переход менее километра занимаєт 
около получаса. Во время перехода 
птенцьгю подвергаются нападению бо- 
лотньх луней, ворон и чаек. Родители 
ревностно их защищают. Для линьки 

утки собираются на крупнье соленьве 
озера или морские лимань, вначале 
самць, потом к ним присоединяют- 
ся самки. Здесь они часто образуют 
большие скопления до нескольких со- 
тен, а иногда и тьсяч птиц. Стайньїй 

образ жизни они вместе с молодью 
ведут до отлета, которьшй происходит 
в сентябре - октябре. ., 
ПЕЛИКАН КУДРЯВЬІЙИ, 
Пелікан кучерявий, Реїіесапи5 
сгізри5 крупнеє розового. Размах 
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крьльев у него достигаєт 2 м, длина 
крьла самцов 75-77 см, самок - 59- 
77 см. Весит 9, 12 и даже 13 кг. От 

розового пеликана кудрявьг6й отлича- 
ется не только цветом, но и наличи- 
ем на голове и верхней стороне шей 
удлиненньх и закрученньх, "кур- 
чавьх" перьев (откуда и названиєе 
птиць), образующих некоторое по- 
добие гривь6. Гнездится от Греции и 
Македониий на восток до Монголий 
и Южного Китая, на юг до берегов 
Персидского залива. Зимуєт в не- 
большом количестве на южньх бе- 
регах Каспийского моря и в большом 
числе в низовьях Нила, в Иране, Па- 
кистане, на северо-западе Индии и в 

Южном Китає. Как все веслоногие, 

кудрявье  пеликаньи -моногамнье 
птиць, и парью у них образуются, 
видимо, на всю жизнь. Половозре- 
лость наступаєт на 3-м году жизни. 
Гнездятся они небольшими колония- 
ми, а иногда и отдельньми парами. 
Строит гнездо самка. За сутки самец 
успеваєт поднести ей строительньй 
материал 25-40 раз. В гнездах зтих 
пеликанов изредка бьваєт по 4 яйца, 
обьтчно меньше. Как и все пеликаньі, 
кудрявьшй питаєтся рьйбой. В Овид. 
р-не. кудрявье пеликань обитают в 
Нижнеднестровском НПП в период 
с мая по сентябрь. Однако числен- 
ность их невьсокая - до 50 особей. 
Занесен в ККУ и ККМСОП. 
ПЕЛИКАН РОЗОВЬ(ІИ, Пелікан 
рожевий, Реїесапи5 опосгобаїй5 
крупная птица, весит 10-11 кг. Дли- 
на крьила у самцов 70-71 см, у самок 
64-69 см. Оперениє взрослой птиць 
белое с бледно-розовьім оттенком. 
Молодье птиць серовато-бурьге с го- 
лубоватьтм тоном на спине. Взросльй 
наряд они надеваютна 3-м году жизни. 
Вероятно, в зто время они становятся 
половозрельми. Гнездятся розовье 
пеликань  преимущественно в зарос- 

лях речньїжх дельт Причерноморья Па- 
кистане и в Северо-Восточной Афри- 
ке. Зимуют частично у южньхх границ 
Казахстана, частично отлетают юж- 
нее до берегов Персидского залива. В 
настоящее время зто малочисленная, 
местами исчезающая птица. В Овид. 
р-не зти птицьт появляются весной, в 
середине апреля. Здесь они не гнез- 
дятся. Обитают до сентября в основ- 
ном в границах Нижнеднестровского 
НПП. Численность их достигаєт 1500 
особей. Занесен в ККУ. 
ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА, 
Вівчарик весняний, РрпуПозсори5 
сгосіійш5 одна из обьічнейших птиц 
наших лесов. Спинная сторона у 
нее оливково-серая с более тем- 
ньм надхвостьем, брюшная белая с 
оливково-серьшм налетом на груди ий 
боках и сернисто-желтьюми продоль- 
ньми пятнами на груди и передней 
части шеий. Длина тела 120-145 мм, 
крьла 60-74 мм, вес около 10 г. Рас- 
пространена в Европе (за исключе- 
нием ее южньх районов) и в Сибири 
до верховьев Анадьря. Однако на 
юго-востоке Сибири и ее крайнем 
севере зтой птиць нет. Весничка - 
перелетная птица, зимующая в зк- 
ваториальной и Южной Африке, в 
Передней Азиий и Аравиий. Кормятся 
веснички исключительно в кронах 
лиственньх деревьев и кустарников, 
где внимательно обьскивают тон- 
кие ветви и листья. Основа питания 
мелкиєе жуки, мелкие двукрьльг"е, 
гусеницьшю и куколки бабочек, пауки, 
равнокрьлье (преимущественно ци- 
кадки и тли), пилильщики и некото- 

рье другие насекомьг6е. В Овид. р-не 
птиць встречаются весной и осенью 
на пролете. 
ПКНОЧКА-ТЕНЬКОВКА, 
Вівчарик ковалик, РпуПозбсоризя 
соПуБбіїшя по внешнему виду мало от- 
личаєтся от веснички, но лучше поет. 
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Длина тела 120-145 мм, крьла 55-65 
мм, вес 3-9 г. Распространена тень- 
ковка почти везде, где есть древесная 
или кустарниковая растительность, - 
от Скандинавского полуострова, Бри- 
танских и Канарских островов на 
западе до бассейна реки Кольтмьт на 
востоке. На севере местами ее ареал 
заходит за полярньг6й круг; на юг гра- 

ница ее гнездовий простираєтся до 
Байкала, Балхаша, среднего течения 

Волги и побережья Средиземного 
моря. Кроме того, зта птичка гнез- 
дится в Закавказье и Малой Азиий и в 
горньх районах юга Средней Азий, а 
также на северо-западе Африки. Зи- 
мует она в южнь6х районах гнездо- 
вого ареала, в Северной Африке, на 
Аравийском полуострове и в южньгх 
районах Азиий. В Овид. р-не, как и 
весничка, встречается весной и осе- 
нью во время пролета. 
ПЕРЕПКЛ, Перепілка, Соїигпіх 
соїигпіх самьй мелкий представи- 
тель куриньх. Вес его колеблется от 73 
до 134 г. Ведет исключительно назем- 
ньй образ жизни, от врагов бьістрьм 
бегом и затайваниєм в густой и вьсо- 
кой растительности. Добьваєт корм в 
земле, разбрасьвая и разгребая ее но- 
гами, охотно купаєтся в пьшли. Сверху 
перепел окрашен в желтовато-бурьй 
цвет с многочисленньми темньйюми 
и светльми пестринками; брюшко 
желтовато-белого тона. Заметить его 
на земле почти невозможно. Распро- 
странен весьма широко: от Сканди- 
навского полуострова, островов Ат- 
лантического океана и Средиземного 
моря на западе до северо-западной 
части Йндиий, Северного Китая, Ко- 

рей, Уссурийского края и Японий на 
востоке. Кроме того, гнездится обьік- 
новенньй перепел в Северной и Юж- 
ной Африке и на Мадагаскаре. Зто - 
единственньй перелетньвй вид среди 
куриньх. Лишь в Южной Африке и, 

видимо, на Мадагаскаре обьткновен- 
ньй перепел ведет оседльшй образ 
жизни. Основная масса птиц зимуєт в 
северньжх частях тропической Афри- 
ки, в Аравий, на юге Белуджистана, в 
Индии, на Японских островах, в Юж- 

ном Китає, Индокитаєе и Бирме. В пре- 
делах обширной гнездовой области 
населяет поля, луга, полянь и опуш- 
ки лесов, вьтубки, гари, солончаки и 
глинистье польюшнньюе степи. Весной 
прилетаєт на места гнездовий в числе 
последних перелетньх птиц - в апре- 
ле на юге, в мае и даже начале июня 
на севере. Сообщаєт об зтом харак- 
терньм криком самцов, издаваємьшм 
только в пору размножения. Крик зтот 
состоит из двух колен: тихого хри- 
плого «ва-вва, ва-вва» и звонкого, да- 
леко сльшимого «подь-полоть, подь- 
полоть..» или «спать-пора, спать- 
пора..». Самка отвечаєт на призьв 
тихо. Гнездо перепел устраиваєт в не- 
большой ямке на лугах, в степи, часто 

в хлебах, иногда под защитой кустов 
бурьяна или в густой траве. Вьстила- 
ется оно сухими травинками, изредка 
отдельньми перьшками наседки. В 
кладке обьвшно 8-20, иногда до 24 яйц 

буроватого цвета с черно-бурьми пе- 
стринами. Насиживаниє производит 
одна самка в течение 15-17 дней по- 
сле откладки последнего яйца. Самец 
не принимаєт никакого участия как в 
насиживаний яиц, так и в воспитаний 
птенцов. Птенцьт вьіклевьтаются гу- 
сто опушенньге, с пеньками перьев на 
крьмле. Как только обсохнут, покида- 
ют гнездо. Растут очень бьшстро: через 
несколько дней могут перепархивать, 
а в возрасте 35-40 дней достигают 
размера взросльжх птиц. Вначале вь- 
водок держится поблизости от гнезда, 
а затем уходит в ближайшиєе посевьі 
хлебов. Здесь остаются до отлета, ко- 
чуя по убранньюм полям. Где нет по- 
лей - держатся на лугах, в степи и т. 
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п. Осенью перепела сильно жиреют, 
готовясь к отлету. Среди пролетньгх 
птиц вначале преобладают взрослье 
самць, затем самки и позднее моло- 
дье. Но в летнее время в заметном ко- 
личестве поедаєт насекомьгїх и других 
беспозвоночньїжх животньх. Молодье 
первое время питаются исключитель- 
но животньми кормами, преимуще- 
ственно насекомьтми и их личинками. 
В дальнейшем в их кормовой рацион 
входят также семена сорньжх трав, 
опавшиє зерна культурньжх  расте- 
ний. Подбирая падалицу и уничтожая 
вредньжх насекомьїмх, перепела при- 
носят пользу сельскому хозяйству. 
Обьюкновенньй  перепел является 
предметом распространенной спор- 
тивной охоть-. Нередко его держат в 
клетках как излюбленную комнатную 
птицу. В Овид. р-не перепел обьічен 
на гнездованиий и пролете. 
ПЕРЕЛОВ РЕБІБЬБІ, Перелов 
риби - коммерческое и некоммер- 
ческое рьболовство, приводящее к 
вьмлову такого количества взрослой 
рьбь, что популяция больше не 
способна поддерживать свою чис- 
ленность естественньм  самовос- 
производством. 
ПЕРЛОВИЦА, Перлівниця, Цпіо 
ріссогит -- моллюск, длина ракови- 
нь которого достигает иногда почти 
15 см. В европейской части встреча- 
ется повсеместно, кроме северньх и 
северо-восточньх районов. Клино- 
видная, или вздутая, перловица жи- 
вет в реках и озерах на медленном 
течений, на песчаном  зайленном 
грунте. Толстая перловица (Ста5881апа 
сга55а) - обитатель мелких рек с бєбі- 
стрьм течениєм, на гравийном или 
каменистом грунте. В Европе встре- 
чается повсеместно, кроме Крайнего 
Севера. Ее толстостенная ракови- 
на, окрашена в молодом возрасте в 
желтьй цвет, со временем темнеет 

и становится черно-коричневой или 
черной. Перламутровьй слой очень 
хорошо развит. В Овид. р-не обита- 
ет в Карагольском заливе и северной 
части Днестровского лимана. 
ПЛОТВА, Плітка, Виш5 
гиїи5. Очень распространенная 
рьба в пресноводньх  водоемов. 
Встречается по всей Европе, в ре- 
ках и озерах Сибири, в бассейнах 
Каспийского и Аральского морей. 
Нет плотвь восточнее 130-135" в. д., 

в бассейне Амура и в других реках, 
впадающих в Тихий океан, а также 

на юге Западной Европь6. Плотва об- 
разует много подвидов. Проходнье 
ее формь - вобла, тарань - обитают 
в предустьевьжх опресненньх участ- 
ках моря, не вьходя за границу вод, 
соленость которьжх превьшіаєт 3-790, 
и только для размножения заходят 
в преснье водь. Жилая форма на- 
селяєт водоемь, обильнье самьш6ми 

разнообразньми организмами. Боль- 
шую часть ее пищи составляют во- 
доросли, вьсшиєе растения, личинки 
различньїх  насекомьх,  моллюски 
и др. В пище полупроходньх форм 
преобладают двустворчатьшю моллю- 
ски - монодакна, адакна, дрейссена, 
встречаются также иногда в значи- 
тельньх количествах ракообразньве 
- мизидь, бокоплавь, кумовье. В 
Днестровском лимане наблюдаєтся 
массовоє развитие двустворчатого 
моллюска - дрейссень. В таких во- 
доемах плотва, достигнув 13-15 см 
длиньв, переходит на питание дрейс- 

сеной, темп роста ее ускоряєтся, она 
становится крупной, упитанной. Зто 
- приятная добьча для рьболовов. 
Жилье формьг растут медленнее зато 
живут довольно долго. Икру откла- 
дьвают на залитую водой прошло- 
годнюю растительность и при зтом 
шумно  плещутся. ШПолупроходная 
плотва поднимаєтся для нереста в 
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реки и мечет икру на пойменньх 
лугах, залитьх паводковьми вода- 
ми. Вилупившиеся из икрь личинки 
некоторое время кормятся на мелко- 
водьях, а затем по мере спада водь 
скатьтваются в предустьевьте участки 
моря. Азовско-черноморская форма - 
тарань, - одна из массовьх полупро- 
ходньх рью. Откармливаєтся в опре- 
сненньх частях Азовского и Черного 
морей, и только весной направляєется 
в реки, озера и лиманьг для нереста. 
Входит в Днестровский лиман. 
ПОГАНКА  БОЛЬШАЯ мли 
Чомга, Пірникоза велика, 
Родісерз5 сгіз5єатия. Чомга, весит от 
650 до 1400 г. Сверху окраска пти- 
ць буровато-черная, снизу - белая, 
бока с ржавчато-рьшжжим оттенком, 
поперек крьшмла две белье полоськ. 
Особенно характернь для большой 
поганки каштаново-рьжий воротник 
на шее и два пучка перьев на голо- 
ве (ушки). Гнездится в Австралии, 
Новой Зеландий, в Африке к югу от 
Сахарь, в Европе к югу от 60-63? 
северной широть и в Азиий к югу 
от Тюмени, Омска, Ачинска, озера 

Ханка. На севере ареала зта птица 
перелетна, на юге оседла. Обита- 
ет но более или менеє обширньгм 
стоячим или с медленньм течениєм 
водоемам с хорошо прогреваемой 
солнцем растительностью и доста- 
точньм количеством рьвь6. Важньмм 
условием является также наличиє 
тихих открьтьх плесов, где птица 
могла бь6 охотиться за рьвбой, и при- 
мькающих к ним зарослей камьша 
или тростника, где она могла бьт пря- 
тать гнездо и укрьгваться от опасно- 
сти. Гнездится большая поганка, от- 

дельньми парами, но на больших 
озерах иногда образует крупнье ко- 
лоний. Гнездо плавучее, располага- 
ется среди зарослей так, что с одной 
сторонь защищено от и ветра, а с 

другой - доступно для подпльвания. 
По виду оно - куча полузатопленной 
отмершей растительности, Пподво- 
дная часть которой имеет темпера- 
туру водь, а надводная прогреваєтся 
солнцем до 7,5" вьше температурь 
окружающей средьвх. Размерьг гнез- 
да: диаметр 42-65 см, вьгота 42-65 
см, диаметр лотка 18-22 см. Яйца 
откладьваются с промежутком в 48 
часов. Полная кладка состоит из 3-4, 

реже 5-7 зеленовато-желтьх яиц без 
рисунка. Насиживают самец и самка 
в течение 28 дней. В июне вьлупля- 
ются птенцьв, причем в одном и том 
же гнезде неодновременно. Гнездо 
покидают тоже неодновременно - 
как только обсохнут. Заботу о них 
разделяют оба родителя. Кормят на- 
секомьми и их личинками, а позд- 
нее - мелкой рьбой. При зтом внача- 
ле птенцьт едят с клюва, а затем корм 
кладется на воду, и птенцьт берут его 
самостоятельно, приучаясь ньгрять. 
Интересен способ защить птенцов 
от пернатьх хищников. Упльвая 
с вьшводками середину плеса, по- 
ганка и не проявляет беспокойства 
при появлений болотного луня или 
другого хищника. Только при явном 
нападениий она ньряєт, показьваясь 
через некоторое время на несколько 
десятков метров в стороне. Вместе 
с нею, спрятавшись в ее оперений 
ньгряют и птенць6. Есть наблюдения, 
что поганки могут даже перелетать 
с птенчиками на спине. Примерно 
в месячном возрасте птенць начи- 
нают летать. В возрасте 2,5 месяца, 

незадолго перед отлетом, вьіводки 
распадаются, и молодьюе начинают 
вести самостоятельньш образ жиз- 
ни. Основньм кормом чомги служит 
рьба. Употребляются также земно- 
воднью, насекомье, ракообразнье, 
моллюски, и растения. В Овид. р-не 
обьшчная птица в верховьях Сухого и 
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Днестровского лиманов, достигая на 
гнездования до 300 пар. Зимой ча- 
сто встречается на Сухом лимане и в 
прибрежной зоне моря. . 
ПОГАНКА СЕРОЩЕКАЯ, 
Пірникоза - сірощока, Родісерз 
сгізерепа весит 520-1000 г. В брач- 
ном наряде серощекая поганка броса- 
ется в глаза: верх головь с черньшми 
ушньюми пучками и коротким, прямо 
срезанньшм хохлом. В резком контра- 
сте с черньм верхом головьт находят- 
ся серьте щеки, серьій подбородок и 
рьтжая шея. Распространена в Европе, 
Западной Сибири и Средней Азиий, а 
затем (после большого перерьгва) - в 
Восточной Сибири и далее в бореаль- 
ньх частях Северной Америки. По 
образу жизни серощекая поганка во 
многом сходна с большой. Но питаєет- 
ся преимущественно водньїми беспо- 
звоночньми. В Овид. р-не обьічньш8й 
гнездящийся вид. 
ПОГАНКА МАЛАЯ, Пірникоза 
мала, Родісер5 гиїбсоїй весит 
125-150 г. Распространена преийму- 
щественно в тропических и субтро- 
пических странах, охватьтваєт также 
Южную и Среднюю Европу, Сред- 
нюю и Южную Азию, Африку, Мада- 
гаскар, Новую Гвинею, Австралию и 
Тасманию. На севере ареала перелет- 
на, на юге - оседла. Ведет ночной и 

очень скрьтьй образ жизни. Питаєт- 
ся преимущественно насекомьми, а 
также моллюсками, ракообразньми, 
мелкой рьбой и растениями. В Овид. 
р-не обьшна. 
ПОГОНЬШ, Погонич звичай- 
ний, Рогтапа роггапа. Весит 30- 
130 г. Бьстро бегаєт и проворно 
пробираєтся среди травьг и кустов. 
Летаєт неохотно. Плавать тоже не 
любит-  предпочитаєт  перелететь 
глубокую воду, но при нужде пла- 
ваєт. Ведет ночной образ жизни. 
Распространен в Средней и Южной 

Европе, Передней Азиий, в Сибири 
к востоку до Красноярска, Тунки и 
Северо-Западной Монголии и, бить 
может, в Северо-западной Азиий и 
Туркмениий. Обитаєт погоньш по 
тростниковьам, камьшішовьім, осоко- 
вьм и кустарниковьм зарослям сто- 
ячих водоемов, речньх затонов, бо- 
лот и по сьрьм лугам. В основном 
погоньш в Овид. р-не - перелетная 
птица. Однако гнездится в Нижнед- 
нестровском НПП. Зимует погоньші 
на юге Европь, в Африке и Йндиим. 
ПОДЕНКИ, Одноденки, 
Ерпетегоріега. На свет фонарей, 
зажигаємьжх на речньжх берегах, на 
огни пароходов в теплье тихиє ве- 
чера иногда в огромньжх количествах 
слетаются насекомьгм?е с прозрачньтіми 
крьльями. Ото поденки, В тихую по- 
году вечером интересно наблюдать 
их характерньй полет: бьшгтро махая 
крьільями, они взмьтвают вверх, за- 
мирают и благодаря большой поверх- 
ности крьїшмльев и длинньїм хвостовьм 
нитям, как на парашюте, спускаются 
вниз. Затем снова взлет, снова плав- 

ное падениєе. Такой «танец» в честь 
размножения. Самец подлетаєт к сам- 
ке и снизу прицепляет сперматофорь 
к ее половьм отверстиям. Живущие 
один день, иногда даже меньше - - не- 
сколько часов, хотя некоторье иногда 
живут и по нескольку дней, но всегда 
недолго. Взрослье поденки ничем не 
питаются, более того, не могут зтого 

делать. Ротовьте органь у них недо- 
развитье, а кишечник превращен в 
воздушньй пузьгрь, облегчающий вес 
насекомого. Вот почему поденки так 
легко парят в воздухе и так плавно 
и медленно опускаются, когда пре- 
кращаются взмахи крьмльев. После 
спаривания самцьг погибают, а сам- 
ки откладьвают яйца. Все личинки 
поденок развиваются в воде. Первоєе, 
что бросаєтся в глаза, зто их длинньве 
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хвостовье нити и трахейнье жабрьг. 
Хвостовье нити помогают личин- 
кам плавать, действуя по такому же 
принципу, как хвост у дельфина, т. е. 
двигаясь в вертикальной плоскости. 
Большинство личинок поденок жи- 
вет в бьстрьжх ручьях и реках, хотя 
некоторьюе видьо обитают в стоячих 
водоемах.  Питаются  по-разному: 
часть хищничаєт, многиє кормятся 
разлагающимися остатками - детри- 
том, илом и т. д. Достигнув своих 
окончательньх  размеров, личинка 
превращаєтся во взрослое насекомое. 
Личинками поденок охотно питаются 
рьшь. В Овид. р-не их можно наблю- 
дать в начале июля в устьевой зоне 
реки Днестр. 
ПОДСНЕЖНИК ЗЛЬВЕЗА, 
Підснижка Ельвеза, СаіапіНби5 
еЇууе8ії. Приурочен к горнькм ме- 
стообитаниям Юкго-Восточной Ев- 
ропьв, Малой Азии и островов Огей- 
ского моря. Встречаєтся в Молдове, 
Украйне - в Одесской области. На- 
зван в честь коллекционера Зльве- 
за (ЕЇме8). Ото вьсокоросльмшй вид, 
цветонось которого могут достигать 
15-25 см. Луковица диаметром 2-2,5 
см с темно-коричневьми наружнь- 
ми чешуйками. Листья у зтого вида 
широкие, иногда до 2 см, голубовато- 

зеленого цвета, вложенньюе один 
в другой при оснований. Цветки 
белье, крупньюе (до 4 см в длину), 
шаровиднье, ароматньюе. Цветениє 
длится 3-4 недели. Вид очень измен- 
чивьй, - в Европе культивируєтся 
15 садовьх форм. В Овид. р-не про- 
израстает на склонах Днестровского 
лимана. Занесен в ККУ. 
ПОЛЕВКА ОББІКНОВЕН- 
НАЯ, Нориця польова, Місгоїц5 
агуаїїя - мьшиньх размеров бурова- 
тьй зверек, распространенньй в лесо- 
луговьїх и степньх областях Евразии. 
Часто в массе заселяет посевнье зем- 

ли в Овид. р-не, где приносит ощути- 
мьй вред. Питается преимуществен- 
но зеленьми частями растений вьБіе- 
дая в сутки количество, почти равное 
собственной массе. Устраийваєт систе- 
му неглубоких нор (гнездовая камера 
на глубине 30 см) которье могут за- 
нимать большиєе пространства из-за 
склонности зверьков к колониальньм 
поселениям. При наличиий богатого 
корма самки дают до 7 вьїводков в 
год, принося обьшно по 5 (максимум 
до 15) детеньшей. Вначале голье и 
слепье, они бьстро растут и к двух- 
месячному возрасту тоже включаются 
в размножениєе. Обьткновенная полев- 
ка, кроме вреда на полях, может бьть 
носителем туляремии и других возбу- 
дителей особо опасньтх болезней. 
ПОЛЕВКА-ВОДЯНАЯ, Щур во- 
дяний, Агуїсоїіа (еггез5ігіз - крьса, 
обитающая от берегов Атлантиче- 
ского океана до Байкала, от Малой 

Азии, Среднего Казахстана и Северо- 
Западной Монголий до кустарнико- 
вой лесотундрьт к северу. На большей 
части ареала живет в поймах рек и по 
берегам озер. Питается сочньми ча- 
стями растений. Селится в норах вну- 
три кочек, в дуплах пней и лежащих 
на земле. Хорошо плаваєт и ньряєт. 
Даєт 2-4 вьшодка в течениєе тепло- 
го времени по 2 до 10 детеньшей. В 
конце лета грьзуньі переселяются на 
возвьшенньєе участки, в том числе на 
посевь зерновьх культур, огородьї, 
где устрайвают сложньюе зимовоч- 
нье норьо и питаются овощами, кор- 
неплодами, картофелем, зеленьми 
стеблями кукурузь, пшениць, овса 
и семенами зтих культур (особенно 
незрельми). В Овид. р-не обитаєт в 
Нижнеднестровском НІШ. . 
ПОЛОЗ ЖЕЛТОБРЮХИЙ, 
Жовтобрюх, Соїшрег ішеціагіз 
достигаєет более 2 м длиньт и счита- 
ется самой крупной змеей в Европе, 
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а также одной из самьжх крупньхх в 
фауне Украйнью, Окраска верхней 
стороньг тела бьтаєт всех оттенков 
оливкового цвета, без узора. Брюхо 
желтое, палевое, иногда краснова- 
тое. Встречается в открьштой степи, 
в полупустьгюне, кустарниковьх за- 
рослях возле дорог, на каменистьх 
горньх склонах и даже в болотистьжх 
местах. В засушливьг6е периодьт дер- 
жится в поймах рек и на приречньх 
террасах. В поисках добьчи и мест 
для откладки яиц иногда заползаєт в 
хозяйственньтю и жильєе постройки, 
под стога и копнь6. В качестве убе- 
жища используєт трещинь в земле, 
каменистьвю осьши в степньх бал- 
ках, норьг грьізунов и низкие дупла. 
В свой постояннье жилища И воз- 
вращаются, даже удалившись на 
значительное расстояние. Питаєтся 
гризунами, размером до сусликов, 
птицами и их яйцами, ящерицами, 
редко другими змеями. Свою до- 
бьтшчу ловит на ходу и часто глотаєт, 
даже не задушив. Из зимних убе- 
жищ вьходит в конце апреля - нача- 
ле мая. Яйца в количестве 7-15 штук 
самки откладьвают в конце июня - 
июле, молодь вьлупляєется в конце 
августа - сентябре. На зимовку в 
одно и то же место иногда собираєт- 
ся до десяти и более особей. Желто- 
брюх очень агрессивньй. Известнь 
даже случай неспровоцированного 
нападения его на человека. Злобньїй 
нрав змеий в сочетаниий с солидньми 
размерами вьїтзьвают страх. Но ку- 
саєтся желтобрюх больно, до крови, 
однако серьезного вреда нанести 
человеку не может. В Овид. р-не 
обьчен на склонах Днестровского 
лимана. Занесен в ККУ. 
ПОЛОСА МОРЯ ПРИБРЕЖ- 
НАЯ, смуга морська прибереж- 
на - зона контакта суши с морем, 
включая природнье комплексь как 

берега, так и прилегающей морской 
акваторий в границах, позволяющих 
обеспечить зкологически сбаланси- 
рованное развитиє территорий, со- 
хранение ландшафтов и зкосистем от 
загрязнения и уничтожения; ограни- 
ченной и регулируемой хозяйствен- 
ной и другой деятельности. 
ПОЛОСА ПРИБРЕЖНАЯ ЗА- 
ЩИТНАЯ, смуга прибережна 
захисна - часть водоохранной зонь 
соответствующей  шириньшю вдоль 
реки, моря, вокруг водоема, на ко- 
торой установлен более строгий ре- 
жим хозяйственной деятельности, 

чем на остальньжх территориях во- 
доохраной зоні. 
ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖ- 
НОСТИ, принцип обережності 
- понятие, впервье сформулиро- 
ванноє в 1990 году на всемирной 
зкологической конференции в нор- 
вежском городе Бергене, на которой 
присутствовали шпредставители 35 
стран. Правительства стран, пред- 
ставленньх на конференции, приш- 
ли к соглашению, что мировое со- 
общество должно предпринять мерь 
по  предотвращению  глобальньгх 
зкологических катастроф, таких, к 
примеру, как глобальное потеплениєе 
климата, не дожидаясь, пока ученьге 
придут к окончательному вьгводу 0 
причинах и масштабе явлений. Кро- 
ме того, ради интересов мирового 
сообщества индустриально разви- 
тье страньт должнь помогать разви- 
вающимся государствам в охране их 
окружающей средьї. 
ПРИРОДНО-РКСУРСНЬІТИ ПО- 
ТЕНЦИАЛХ - природно ресурсний 
потенціал - часть природнь»х ре- 
сурсов, которая может буть вовлече- 
на в хозяйственную деятельность при 
данньх технических и социально- 
зкономических условиях общества, 
без ущерба для природньсх систем. 
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ПРИРОДНЬ(ІЕ РЕСУРСЬЇ, 
природні ресурси - природнье 
обьекть и явления, используемьюе 
для потребления, способствующие 
созданию материальньх богатств, 
воспроизводству трудовьжх ресур- 
сов, поддержанию условий суще- 
ствования человека и повьштающие 
качество жизни. 
ПРИРОДООХРАННАЯ МО- 
ТИВАЦИЯ, природоохоронна 
мотивація - психологическая уста- 
новка, заставляющая человека охра- 
нять природу (зстетическая, туристи- 
ческая, научная, зтическая и т.д.). 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИК, 
природокористування - совокуп- 
ность всех форм зксплуатации при- 
родоресурсного потенциала и мер по 
его сохранению. 
ПРОПАГАНДА  ПРИРОДООХ- 
РАННАЯ, природоохоронна про- 
поганда - влияние на мировоззрениєе, 
ориентацию, мотивацию, поведениє и 
настроение населения с целью осла- 
бления действий, направленньх на 
уничтожение природьї, 
ПРОСЯНКА, Просянка, 
Ктбегіта саїапага - серая на цвет, 
весит от других овсянок отличаєтся 
более крупньми размерами (вес 42- 
64 г), плотньм сложением и однооб- 
разной серой окраской оперения. Рас- 
пространена на западе и юге Европь(, 
в Средней Азиий, по северной окраийне 
Африки, в Малой и Передней Азии. 
На указанной территориий встреча- 
ется спорадично. На юге ареала, в 
том числе и в Овид. р-не оседлая, в 
остальньх его частях кочующая и 
перелетная птица. Обитаєт просянка 
на лугах, полях и в степи с кустика- 
ми и деревцами; не чуждаєтся чело- 
века и иногда гнездится на окраийнах 
садов и на огородах, но в селения не 
заходит. На гнездовьїх местах про- 
сянка появляєтся в марте - апреле. 

Гнездо строит самка, располагая его 
на земле под кустиком польни, кле- 
вера, бурьяна. В кладке 4-6 крупньжх 
яйц, по форме и окраске сходньх с 
яйцами обьюкновенной овсянки. На- 
сиживаєт одна самка в течение 12-14 
дней. Птенцов вькармливаєт снача- 
ла самка, а затем и самец. В возрасте 
9-12 дней молодне вьшлетают из гнез- 
да, и вскоре старье птиць приступа- 
ют ко второй кладке. В конце лета 
вьводки собираются в стай, которье 
в северньх частях ареала в сентябре 
начинают перемещаться к югу. Зи- 
мой стай соединяются с другими ви- 
дами овсянок и воробьями в общиєе 
стай. Питаєтся просянка преимуще- 
ственно семенами, зернами, побега- 

ми, отчасти насекомьми, пауками и 
другими мелкими беспозвоночньми. 
Она полезна уничтожением вредньх 
насекомьх и семян сорняков. 
ПРУДОВИК, П'явушник, 
Гутпаєа 5саєпаїїз найболеє из- 
вестньй представитель пресновод- 
ньх моллюсков. Самьюм крупнье 
его зкземплярьг - 68-70 мм в длину. 
С ранней весньшю до поздней осени 
можно их видеть в прудах, неболь- 
ших озерах или в затонах рек, где, 
особенно в тихий солнечньй день, 
они оживленно ползают по дну или 
по  прибрежной  растительности. 
Одни пасутся в зарослях, обьедая 
листья урути или соскабливая с кув- 
шинок водоросли мелких животнькх, 
так как зти улитки всеяднь. Другие, 
поднявшись к поверхности водоема, 
медленно и плавно скользят по ниж- 
ней стороне поверхностной пленки 
водью. Ото оказьваєтся возможньтм 
благодаря широкой подошве пру- 
довика и вьшгсокой плавучести, обе- 
спечиваємой большим обьеемом воз- 
духа, захваченного в легкое. Воздух, 
находящийся в легком, почти урав- 
новешиваєт силу тяжести моллю- 
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ска. Если «подвешенньтх» потрево- 
жить, они моментально вьшускают 
из дьхательного отверстия пузьгрь 
воздуха и камнем падают на дно. 
Дьжхательное отверстие улитки, ве- 
дущее в легочную полость, при зтом 
чаще всего бьтваєет широко открьто. 
При спариваниий оба партнера вза- 
имно оплодотворяют друг друга. 
Яйца откладьваются в длинньх сту- 
денистьх шнурах, приклеийваємьх 
к самьм разньм подводньм, имею- 
щим гладкую поверхность. Иногда 
шнурь приклейиваются к раковине 
другой особи того же вида. Зародь- 
ши, развиваются в защитньїх обо- 
лочках; стадии свободноплавающей 
личинки у прудовиков нет. Число 
яиц в кладке, как и размер яйцевого 
шнура варьирует в широких преде- 
лах. Иногда в одной кладке можно 
насчитать до 275 яйц. Обьікновен- 
ньй прудовик и многие другие видь 
семейства крайне изменчивь. Так, 
наряду с формами, обладающими 
крепкой мраковиной, встречаются 
формь с чрезвьшчайно тонкой, хруп- 
кой раковиной, которая ломаєтся 
даже при легком нажатиий. Варьи- 
руется также форма устья и завитка 
раковинь. Окраска ноги и тулови- 
ща изменяется от сине-черного до 
песчано-желтой В Овид. р-не прудо- 
вики обьічньт в акваториях Сухого и 
Днестровского лиманов. 
ПТИЦЕМЛЕЧНИК БУШЕ, 
Рястка |Буше, Окпіфпосаїит 
Боцпспеапит. Растение вьсотой до 
50 см. Листья линейньюе, длиной 40 

см, шириной 1,5 см. Цветонос до 50 

см. Соцветие - густая односторон- 
няя кисть, 5-15 цветков диаметром 
4 см. Листочки околоцветника бе- 
лье с зеленой наружной стороной. 
Цветет по берегам Днестровского 
лимана в конце мая, до 15 дней. За- 

несен в ККУ. 

ПУСТЕЛЬГА, Боривітер зви- 
чайний, Каїсо йппипсиіця Об- 
щая зтой птицьшрю 31-35 см, длина 

крьла 23-27,5 см, вес 180-240 г. 

У взрослого самца темя серое с 
черньми  продольньюми  пятнами; 
спинная сторона кирпично-рьтжая 
с каплевидньми бурьми пятнами; 
маховьюе темно-бурье, беловатьт-е 
на внутренних опахалах; брюш- 
ная сторона охристая с бурьми 
продольньми отметинами. У са- 
мок голова рьгжкевато-охристая с 
бурьми черточками; спинная сто- 
рона рьжая с бурьшм поперечньтюм 
рисунком. Молодье пустельги по 
окраске похожи на самок. Населя- 
ет леса (кроме глухих сомкнутьях 
массивов), лесостепи, парки, садь(, 

города, горью и пустьшни. В нашей 
стране перелетная, но иногда ее 
можно встретить и на зимовке в 
Овид. р-не. Гнездится пустельга 
на скалах, по обрьвам, на деревьях 
(также и в дуплах), в сооружениях 
человека, в норах на земле. Соб- 
ственньх гнезд не строит - занима- 
ет постройки других птиц, а если 
их нет, ограничивается внутренней 
вьстилкой  природньх  укрьтий. 
Яийц в кладке обгвічно 4-5, иногда 

больше (до 3) или меньше (3). Они 
охристье с ржаво-бурьюми пестри- 
нами. Насиживаниєе, в котором уча- 
ствуют оба родителя, продолжаєется 
28 дней, а через месяц после вьшлу- 
пления или немного позже птенць 
становятся на крьюмгло. Вьюводки не 
распадаются до отлета. Берет до- 
бьтчу пустельга главньм образом с 
земли. Зто мелкие млекопитающие 
(преимущественно грьвзуньг), мел- 
кие птиць (подлетки), ящерицьт и 
в больших количествах насекомьієе. 
Весьма полезная птица. В гнездо- 
вой период обьїтна в Овид. р-не. 
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РАЗНООБРАЗИЕ, Різноманіт- 
тя - главньй показатель сложности 
Зкосистемьг, разнокачественности ее 
компонентов (зкологических ниш). 
РАЗНООБРАЗИКЕБИОЛОГИЧЕ- 
СКОКЕ, Різноманіття біологічне - 
число различимьх типов биологиче- 
ских обьектов или явлений и частота 
их встречаємости на фиксированном 
интервале пространства и времени, 
в общем случає отражающие слож- 
ность живого вещества, способность 

его к саморегуляции своих функций и 
возможность его разностороннего ис- 
пользования. 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  БОЛОТ- 
НАЯ, рослинність болотяна. В 
Овид. р-не представлена формация- 
ми травяньх и кустарниковьх болот. 
В фитоценотическом отношений до- 
статочно однообразна, так как форми- 
руется тростниковьми и рогозовьми 
сообществами, имеющими простую 
структуру. Ценньм для сохранения 
биологического разнообразия являєт- 
ся территория Карагольского залива. 
Здесь встречаются такиє породь де- 
ревьев и кустарников, как шиповник, 
тамарикс, софора японская, бельгй то- 
поль, клен ясенолистньгй, ясень зеле- 

ньй, белая ива, маслина серебристая 
(лох) и др. 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СТЕП- 
НАЯ, рослинність степова. В 
Овид. р-не в основном представлена 
фитоценозами  формации  житняка 
гребенчатого, КОВЬІЛЯ  ВОЛОСИСТОГО, 
типчака и пьгтрея ползучего. В окрест- 
ностях сел Надлиманскоє, Николаєв- 

ка, Калаглея встречаются первоцветь, 
занесеннье в Красную книгу Украий- 
нь, которье являются злементами на- 
стоящих степньїх фитоценозов. 
РАК  ШИРОКОПАЛЬТІЮИ, Рак 
широкопалий, Азіасия азсасия и 
УЗКОПАЛЬІЙ, вузько палий, (А. 
І еріодастуа5) - найболее распро- 
странень и имеют довольно важногс 
промьсловоє значение. Широкопа- 
льй рак живет главньм образом в 
водоемах, относящихся к бассейну 
Балтийского моря; обьчен в Латвий, 

Литве, Зстоний, в Ленинградской об- 
ласти, в некоторьїх районах Украйньі 
и Белоруссиий. Область распростра- 
нения узкопалого рака гораздо шире 
и охватьваєт водоемьт бассейнов Ка- 
спийского, Черного и Азовского мо- 
рей, Каспийское и Азовское моря, а 
также реки и озера Западной Сиби- 
ри. В в Днестровском лимане обита- 
ет только узкопальй рак. Широко- 
пальй и узкопальй раки совместно 
не встречаются, и их ареальт не пере- 
крьвают друг друга. В прошлом веке 
узкопальй рак начал расселяться 
вверх по бассейну Днестра, вьтес- 
няя широкопалого. Известнь много- 
численньєе случаий посадок раколова- 
ми узкопалого рака в озера, населен- 
нье широкопальм. Проходит 10-20 
лет, и широкопальй рак исчезаєт, 
полностью  замещаясь  узкопальм. 
Оба вида сходнь по своей биологии. 
Они живут в воде со сравнительно 
вьсоким содержаниєм кислорода и 
минеральньжх солей, питаются пре- 
имущественно растительной пищей, 
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имеющейся обьшчно в избьтке. Узко- 
пальй рак несколько более плодовит 
и более вьіослив по отношению к 
химизму водьи и ее кислородному 
режиму. Однако зто еще не обьясня- 
ет, каким образом он неизменно вьі- 
тесняєт ширикопалого. Не удалось 
получить ответ на зтот вопрос и при 
совместном содержании обоимх видов 
в бассейнах. Время от времени раки 
дрались, но драки между особями 
разньх видов происходили не чаще, 
чем между особями одного вида. Но 
в 1919--1920 гг. возникла вспьшка 
рачьей чумь, уничтожившая огром- 
ное количество раков. Заболевшиєе 
животньюе ходят на вьшрямленньх 
ногах, вьползают из нор днем, чего 
здоровне раки никогда не делают, че- 
рез некоторое время у них начинают- 
ся судороги, и в течение недели раки 
погибают. Возбудителем  болезни 
служит грибок Аррапотусез азіасі, 
развивающийся в покровах и в цен- 
тральной нервной системе больньх 
раков. Болезнь распространяєтся по- 
средством ооспор зтого грибка. 
РАПАНА, Рапана, Карапа 
«ротазіапа -- хищник, в массе пожи- 
рающий устриц на банках Японского 
моря. В 1947 г. его обнаружили и в 
Черном море, а в последующиє годьт 
рапана широко расселилась почти по 
всему бассейну. Й буквально уничто- 
жила огромное количество устриц. 
Считают, что она проникла в зтот 
внутренний морской бассейн благо- 
даря своим кладкам, прикрепляемьіх 
к днищам кораблей. В Черном море 
рапана размножаєтся в самое теплое 
время года. В каждой стручковидной 
яйцевой капсуле, прикрепляємой к 
субстрату, находится от 200 до 1000 
яйц-- плодовитость моллюска вну- 
шительна. Рапана часто встречается 
на морских пляжах в Овидиополь- 
ском районе. 

РЕКА ДАЛЬНИКК, річка Дальник - 
берет начало у с Большой Дальник и 
впадаєт в Сухой лиман между села- 
ми Сухой Лиман и Александровка. 
На территории бассейна расположен 
ряд населенньх пунктов, найбольши- 
ми из которьжх являются села Боль- 
шой Дальник, Новая Долина, Сухой 
Лиман, пос.Авангард и пригородная 
зона города Одессь. Бассейн реки 
имеет вьтянутую форму в направле- 
ний с северо-запада на юго-восток. 
Территория бассейна урбанизирова- 
на и распахана, лесов и естественньїх 
озер на бассейне нет. Площадь водо- 
сбора до расчетного створа у с.Сухой 
Лиман составляєт 248 км'?, длина 
реки - ІЗ км. Река имеет 3 притока, 
найбольшим из которьх является 
балка Водяная. 
РЕКРЕАЦИЯ, Рекреація (от лат. 
гесгеайо - восстановление) - поня- 
тие, охватьвающеєе все видь отдьха: 
санаторно-курортное лечение,  ту- 
ризм, восстановление здоровья и тру- 
доспособности на лоне природьг. 
РЕМЕЗ, Ремез, Кеті?х репдациіпи5з 
заметно отличаєтся от других пред- 
ставителей семейства синиц. Спин- 
ная сторона у него ржавчато-рьжая с 
белой головой и шеей; лоб и широкие 
полось, идущие от клюва через глаз 
к уху, черньгюе. Плечевьюе перья и над- 
хвостье охристого цвета. В Овид. р-не 
гнездится в зарослях по берегам рек, 
озер, прудов и других водоемов, в 
пойменньх и прибрежньх лесах, в за- 
рослях камьша и тростника на боло- 
тах. Парь образуются во второй поло- 
вине апреля - начале мая. В качестве 
строительного материала для гнезда 
употребляют растительньюе волокна 
и растительнь6й пух, реже шерсть или 
птичий пух. Стенки гнезда, толщиною 
20-25 мм, настолько прочньі, что гнез- 

до висит на дереве, не разрушаясь, в 
течениє нескольких лет. На соору- 
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жение его пара затрачиваєт не менеє 
двух недель. В законченном виде оно 

напоминаєт висящий на конце ветви 
мешок с входом, имеющим вид более 

или менее длинной трубки. Кладка 
обьмчно состойит из 6-8 бельжх яиц. 
Насиживаєт их самка в течение 13- 
14 дней. Вьлупившихся птенцов 16- 
18 дней кормят оба родителя. После 
зтого докармливают их уже несколь- 
ко дней вне гнезда, а затем семейная 

стайка кочует в зарослях по берегам 
водоемов. В августе начинаєтся от- 
лет на места зимовок. Пища ремеза 
состойт преимущественно из мелких 
насекомьх (жуков, гусениц, бабочек, 
клопов и др.) и пауков; в небольшом 
количестве потребляются семена. 
РЕСУРСЬЮ ВОДНЬТЕ, Ресурсі 
водні Овидиопольского района со- 
стоят из мальх рек и водотоков, водо- 
хранилищ и прудов, пресноводнь(іх и 
морских лиманов. На территории рай- 
она протекают 3 малье реки - Бара- 
бой, Большой Дальник, Аккаржанка, 

расположеньт балки Скуртянка, При- 
лиманская, Сухолиманская, Люст- 
дорфская, а также Днестровский и 
Сухой лимань. Реки, водохранилища 
и прудь являются водньїми обьектами 
местного значения, лимань -- общего- 

сударственного. Площадь водосбора 
рек не превьшаєт 2000 км?. Их про- 
тяжность в Овид. р-не (км): Барабой 
41, большой Дальник 6, Аккаржанка 
13. длина балок (км): скуртянка 11,7, 
Санжейка 13, Люстдорфская 5. 
РЕСУРСЬЮ ОХОТНИЧЬИ, ре- 
сурси мисливські. территория Овид. 
р-на, в зтом плане переданая во вто- 
ричное пользования охотничьим ор- 
ганизациям. Площадь угодий состав- 
ляєт 51,6 тьс. га. - 

РЕСУРС ПРИРОДНЬИ, Ресурс 
природний - часть природного бо- 
гатства, представляющая реальную 
или  потенциальную  зкономиче- 

скую (хозяйственную), социальную 
или культурную  ценность. При- 
роднье ресурсьг разделяются по их 
освоєению (возобновимьіе, невозоб- 
новимь6е и т.д.), по собственности 
на них (частнье, арендованньгєе, 

общественнье,  государственньве 
и т.п.), по их использованию (как 
факторьи производства, рекреации 
и т.п.). Природнье ресурсьгт возоб- 
новимье - (леса, вода, животньмїй 
и растительньй мир, почвьш и т.д. 
и невозобновимькю (истощаємье)- 
нефть, уголь, железная руда, другие 
металлическиє и неметаллические 
минеральє и видьг ископаємого то- 
плива и т.д., рассматриваємьге как 
природнье активьг). Возобновимье 
ресурсь: подразделяются на безу- 
словно возобновимьіе ( как ресурсьг 
солица, приливов и т.п.) и условно 
возобновимьюе например, биогео- 
химические цикльг углерода, серьі, 
фосфора и т.п.; простье биотиче- 
ские ресурсью с характеристиками 
роста и воспроизводства - как био- 
логические видь; сложньг6е ресурсьт 
с их взаймодействиями между био- 
тическими и абиотическими ком- 
понентами - зкосистемьв, земли, 
почвь и т.п. Иногда в природньге 
ресурсьт включают атмосферу, оке- 
аньрт и моря, преснь водь(, земли, 
биоразнообразие и климат. Овид. 
р-н богат разнобразньми природ- 
ньми ресурсами. 
РУКОКРЬБІЛЬТЕ, Рукокрилі Ка- 
жани, Срігоргіега зто мелкие или 
средних размеров зверьки, передние 
конечности которьжх видоизмененьт 
в крьлья: предплечье, пястнье ко- 
сти и фаланги всех пальцев, кроме 
первого, сильно удлиненьв,; между 
плечом,  предплечьем,  пальцами, 
боками тела и задними конечно- 
стями натянута тонкая зластичная 
летательная перепонка. Характер- 
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ная особенность строения - боль- 
шие, иногда просто относительно 
огромньюе ушньвю раковинь6х. Хвост 
у большинства видов длиннь(й, 
полностью или частично заключен- 
ньй в межбедренную перепонку. 
Рукокрьтлье распространеньт почти 
по всей Земле до полярньх границ 
древесной растительности. Их нет 
только в Арктике, Антарктике и на 
некоторьжх океанических островах. 
Наиболее многочисленнь и разноо- 
бразньт в тропических и субтропиче- 
ских областях. Родина рукокрьальвх 
находится в тропиках восточного 
полушария, где до сих пор сохра- 
нились их найболее примитивнье 
представители, вьщеляємье в осо- 
бьй подотряд и семейство крьла- 
новьх (Ріегорід4ае). Ориентация в 
пространстве - важная особенность 
поведения. Еще в 1973 г. установ- 
лено, рукокрьльюе могут свободно 
летать в темной комнате, где совьі 

совершенно беспомощнь. Зверьки 
с закрьтьми глазами летали так же 
хорошо, как зрячие. ШІвейцарский 
биолог Ш. Жюрин в 1794г. обна- 
ружил новую важную деталь: если 
уши зверька плотно закупорить вос- 
ком, он становится в полете безпо- 

мощним, натькаєтся на любье пре- 
пятствия. Жюрин предположил, что 
органьт слуха летучих мьшей могут 
принимать на себя функцию зрения. 
Опьть  ФСпалланцани  подтверди- 
ли зто предположениєе. В 1912г. Х. 
Максим (изобретатель станкового 
пулемета) и в 1920г. Х. Хартридж 
(английскийнейрофизиолог) вьгска- 
зали идею, что парадокс «видить 
ушами» может бьть обьяснен меха- 
низмом зхолокации. С начала 40-х 
годов прошлого века теория ультра- 
звуковой зхолокации, с помощю ко- 
торой рукокрьлье ориентируются в 
пространстве, прочно вошла в нау- 

ку. Слуховьм анализатором руко- 
крьлье пользуются - при поисках 
и добьваний летающих в воздухе 
насекомьт. Овидиопольский район 
является одним из важньїх районов 
пребьвания и миграциий летучих 
мьшей в Причерноморском регио- 
не. До настоящего времени здесь 
известно обитание 10 видов руко- 
крьїяльх; из них в летнее время - 5,а 
во время весеннее-осенних переме- 
щений и зимовки - еще 5 видов. 
РЯБИННИК, Чикотень, 
Тигдц5 ріагі5. Самец и самка 
окрашеньг6 сходно. Верхняя сторона 
головь и шеий серовато-стального 
цвета с черньми пестринами на 
голове. Спина и плечевьге перья 
темно-каштановьге, крьюмлья и хвост 
черно-бурьве. Нижняя сторона шей, 
зоб и грудь ржавчато-рьтжиєе с чер- 
ньми продольньми пятнами, се- 
редина брюха белая, надхвостье 
серое. Длина тела 250-285 мм, крьі- 
ла около 150 мм, вес около 100 г. 

Гнездятся рябинники в Северной 
и Центральной Европе и в Сибири 
до Лень, зимуют в Центральной 
и Южной Европе, в Северной Аф- 
рике и Малой Азиий. В Овид. р-не 
в октябре-ноябре можно наблюдать 
прилетевших на зимовку птиц. Пи- 
таются они малоподвижньми на- 
земньми насекомьми и их личин- 
ками, многоножками, дождевьшми 
червями, мелкими моллюсками и 
пауками. Осенью почти полностью 
переходят на растительную пищу: 
ягодь и вегетативньюе части неко- 
торьжх растений. Особенно охотно 
поедают плодь рябинь, при урожає 
которой некоторьюе семьи остаются 
зимовать. Как и певчий дрозд, ря- 
бинник способствует расселению 
некоторьжх лесньжх деревьев и ку- 
старников (можжевельника, боя- 
рьшіника, калинь, рябиньт и др.). 
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САЗАН, Сазан, Сургіпи58 сагріо 
населяет пресньюе водьи бассейнов 
Средиземного, Черного, Азовского, 

Каспийского, Аральского морей, озе- 
ро Исськ-Куль, бассейньг рек Тихого 
океана от Амура на севере до Бирмьш 
на юге. В зтих пределах образуєт два 
подвида: типичньшй сазан, населяю- 
щий водьт Европьг и бассейн Каспий- 
ского и Аральского морей, и дальне- 
восточньй сазан, встречающийся в 
бассейне Амура и водоемах Китая. 
Зти области распространения не со- 
прикасаются между собой. В настоя- 
щее время человек расселил сазана и 
его культурную форму - карпа почти 
по всему земному шару. Он предпочи- 
тает тихиєе, спокойньг6е водьв, в реках 
придерживаєтся заливов с зарослями, 
населяєт озера, хорошо приживаєтся в 
прудах. Растет бьтстро, что зависит от 
богатства кормовой базь и длитель- 
ности периода с температурами водь 
более 20?С: сазан наиболее интенсив- 
но питаєтся при температуре 25-29'С 
и прекращаєт питание при температу- 
ре ниже 8-107С. К концу второго года 
жизни может достигнуть длинь до 30 
см, а веса 500-600 г. Максимальная 

длина - более 100 см, а вес более 20 

кг. Есть достоверньге данньєе о поим- 
ке в начале ХХ в. сазана весом 45 кг 
близ Таганрога. В связи с возрастани- 
ем интенсивности рьйболовства круп- 
нье зкземплярьш сазана встречаются 
все реже. Плодовитость сазана вели- 
ка, крупнье самки вьіметьвают от 
600 ть. до 1,5 млн. икринок. Случа- 
ется зто весной при температуре водь 

не ниже 13-15"С. Наиболее интенсив- 
ньй нерест наблюдаєется при 18-20"С 
и вьше. Проходит в прибрежной по- 
лосе, в зарослях мягкой водной рас- 
тительности или на залитьгх паводко- 
вьтми водами лугах. В дельте Днестра 
зто приходится на конец апреля, до- 
стигаєт максимума в середине мая 
и заканчиваєтся в июне. Самки вьі- 
метьвают не всю икру: часть икри- 
нок, не готовьх к оплодотворению, 
остаєтся в ястьтках (яичниках). Судь- 
ба зтих икринок складьваєтся по- 
разному. В годь с продолжительньм 
паводком наблюдаєтся повторньгй не- 
рест. В неблагоприятнье годь вторая 
порция икрьг рассасьгваєтся. В связи с 
полньєм зарегулированием стока Дне- 
стра Дубоссарской и Днестровской 
ГОС естественнье нерестилища саза- 
на сильно сократились. Вьіметанная 
и оплодотворенная икра прилипаєт к 
веточкам подводной растительности. 
Через 3-6 суток в зависимости от тем- 
пературьг вьіклевьтваются крохотньтве 
личинки и приклеиваются специаль- 
ньшми железками - «цементньм орга- 
ном» - к веточкам растений. Личин- 
ки висят почти неподвижно, только 
изредка шпроизводят колебательньтве 
движения, создавая таким образом 
приток свежей, более богатой кисло- 
родом водьюь Через несколько дней, 
когда запась | желтка в желточном 
мешке значительно уменьшатся, ли- 
чинки начинают захватьтвать пищу - 
сначала мелких коловраток, инфузо- 
рий, циклопов, затем более крупньй 
планктон. В питаниий мальков сазана 
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преобладают бентическиє организ- 
мь. Взросльй сазан в дельте Днестра 
питаєтся ракообразньми моллюска- 
ми, личинками насекомьх и другими 
беспозвоночньми. Йногда в пище 
встречаєтся растительность, семена 
водньх и даже наземньїх растений, 
случайно попавшие в воду. Сазан в 
море не вьходит держатся в прибреж- 
ной зоньг, кроме так назьваємого по- 
лупроходного, морского. Встречается 
и более мелкий, камьшовьій, сазан. 

Он  постоянньй житель зарослей. 
Зимуют все в глубоких ямах в устье 
Днестра и Турунчука или предустье- 
вьтх пространствах. В озерах и реках, 
тоже держится глубоких участков. 
Сазан - важная промьсловая рьгба. 
В уловах карповьїтх ему принадлежит 
первое место. Он также излюбленнь-й 
обьект спортивного рьболовства. Хо- 
рошо берет на червя, распаренньй 
жмьх, горох и специально приготов- 
леннье клецки. Попав на крючок, 
стараєтся с разгона оборвать леску. 
Если зто не удаєтся, пьтаєтся пере- 
резать леску спинньюм зазуборенньтм 
лучом. Есть очень интересньїй спо- 
соб ловли сазана, основанньй на его 
привьшчке пропускать несьедобнье 
предметь, попавшие вместе с пищей, 
сквозь жаберную щель. Рьібаки рядом 
с укрепленной на поводке клецкой 
или куском жмьїха крепят небольшой 
латунньй крючок без всяких бородок. 
Сазан начинаєт сосать клецку, крю- 
чок щекочет голову, горло, переднюю 
часть брюха, и, чтобьті избавиться от 
него, сазан проглатьваєт его и про- 
пускаєт через жаберную щель нару- 
жу. В результате становится добьшчей 
рьюболова. Уже давно человек сделал 
сазана «домашней рьвбой», стал его 
вьтращивать в прудах. Он нетребова- 
телен в сравнений с другими вида- 
ми к содержанию кислорода в воде, 
легко переносит далекие перевозки 

почти всеяден, хорошо используєт 
естественньй и искусственньй корм 
растительного происхождения. При 
правильном кормлений на І кг веса 
карпа необходимо затратить 2,5-4,5 кг 
искусственного корма. В результате 
многовековой селекционной работь 
создань  разнообразнье породьт кар- 
па. Обьшчно их различают по харак- 
теру чешуйного покрова. Он бьиваєт 
сплошньм и частичньм вдоль бо- 
ковой линий и редко разбросанньм 
по другим участкам тела. Крупнье 
чешуйки по форме напоминают зер- 
кальца, позтому таких карпов назьгва- 
ют зеркальньми; карпов, лишенньїх 
чешуи, назьтвают гольми. В пресньх 
водоемах Овид. р-на сазан наиболее 
обьшчная птица. Особенно много зтих 
рьюб в Карагольском заливе Днестров- 
ского лимана. 
САЙГАК, Сайга, Заїіва Каїагіса - 
парнокопьтньв животнье из группьт 
степньх антилоп. В 2002 году Все- 
мирньм союзом охранью природьт 
(МСОП) зтот вид отнесбен к категорий 
«СВ», то есть «находящийся в кри- 
тическом  состояний». Йзначально, 

сайгак заселял большую территорию 
в степях и полупустьшнях Евразиий от 
подножия Карпатских гор и Кавказа 
до Джунгарий и Монголиий, Сейчас 
обитает только в Казахстане, Узбеки- 

стане, с заходами в Туркмению, в Рос- 

сий (в Калмькиий и Астраханской об- 
ласти) и западной Монголий. Сайгаки 
кормятся самьми  разнообразньми 
видами растений, в том числе ядови- 
тьми для других видов животньх. В 
ХУП-ХУПІ столетиях жил и в степях. 
Украмньі, в том числе в Овид. р-не. В 
ХІХ человек бьгстро заселял степнье 
пространства, и сайгак исчез, в том 
числе для Овид. р-на. 
САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ, 
Сальвінія плавуча,ЗаїЇуїпіа патапз. 
Зто водяной папоротник, приспосо- 
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бивший к жизни в умеренньх широ- 
тах обьшчен для юга Украмньі, расте- 
ние плаваєт на поверхности стоячих 
и медленно текущих вод, иногда об- 
разуя плотньєе заросли, закрьівающиєе 
доступ света в водоем. Такие коврь 
из сальвиний мешают росту других 
и перекрьвают доступ кислорода во- 
дньтм насекомьтм и их личинкам, зато 
служат хорошим убежищем для маль- 
ков рьвб в первье недели их развития. 
Занесен в ККУ. - 
СВЕРЧОК ПОЛЕВОЙ, Девіркун, 
СкуПия сашрезігі5 - насекомое 
длиной 2-2,6 см, обитающеє в цен- 

тральньх и южньх частях Европьк, 
в Средней Азиий и Северной Африке. 
Оно черного цвета с бурьми надкрьз- 
льями, с ярко-рьжими задними нога- 
ми. В Овид. р-не его стрекот можно 
сльшать уже в начале лета. Поющий 
самец сидит у входа в свою норку; 
если его потревожить, он сейчас же 
прячется в ней. Норка представляет 
собой наклонньй ход, не шире и не 
длиннее пальца. Вход в нее закрьт 
пучком травьг6. Если к норке подходит 
другой самец, возникаєт драка. По- 
бежденньй шпоедаєтся победителем, 

хотя обьшчно сверчки питаются рас- 
тительной пищей. Стрекотание самца 
привлекаєт самку. Через несколько 
дней после спаривания она начинаєт 
откладьвать яйца погружая яйцеклад 
в землю. На одну самку приходится до 
500-600 яиц. Примерно через месяц 
из них вьлупляются молодье сверч- 
ки, очень похожие на взросль(х, толь- 
ко маленькиє и без крьмльев. После 
второй линьки они начинают копать 
норки; до начала зимьі происходит 
еще одна или две линьки. Последняя 
линька, после которой формируєтся 
взросльй сверчок, пройисходит уже 
весной, приблизительно в має. 
СВЕРЧОК РЕЧНОЙ, Кобилоч- 
ка річкова, І оси5є:еПа Ниуіїаіїз. 

Зто птица. Оливково-бурая сверху 
и беловатая снизу. Маховье перья 
несколько темнее спинь. Передняя 
сторона шеи, грудь и нижняя часть 
горла с оливково-бурьшми широкими 
продольньми пестринами, которье, 
постепенно сливаясь, переходят в 
серо-оливково-бурьй цвет на боках, 
груди и брюхе. Длина тела 145-170 
мм, крила 69-79 мм, вес 17-19,5 г. 
Гнездится речной сверчок в Вос- 
точной Европе (за исключениєем 
крайних северньх и крайних юж- 
ньх областей). Зимует на восточном 
побережье Южной Африки. На ме- 
ста гнездования прилетаєт в конце 
апреля - начале мая, и тут же ищет 
себе место для гнезда в кустарнико- 
вьіх зарослях по берегам речушек и 
лесньїх ручьев, на влажньх склонах 
лесньх оврагов, во влажньх лесах 
(особенно невдалеке от водоемов) с 
обильньм подростом и подлеском, 
в зарослях по берегам степньх озер 
и рек, в запущенньх садах и парках. 
Вскоре уже можно сльшать песни 
самцов, состящиєе из монотонного, 
«зер-зер-зер» похожего на стреко- 
таниєе сверчка. Гнездо устраийваєтся 
обьшно на земле в оснований куста, 
реже на кочках, но все же невдалеке 
от какого-нибудь куста. Кладка бьєі- 
вает чаще в июне и состоит из 5-7 
бельх яйц, покрьтьжх красновато- 
бурьми крапинками. Насиживаниє 
продолжаєтся 13 дней. Викармли- 
вают птенцов, которьгю находятся в 
гнезде около 12 дней, оба родителя. 
Потом молодьгю и старье держатся 
вместе. Пища собираєтся в травяном 
покрове. При зтом птица, легко и 
бьтстро бегаєт среди зарослей, лег- 
ко проскальзьвая между ветвями и 
стеблями. Вьилавливаєт в основном 
мелких малоподвижньях насекомьтх 
(тлей, мелких цикадок, пилильщи- 
ков, мух, бабочек и их гусениц, жу- 
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ков и пауков). В Овид. р-не обитаєт в 
Нижнеднестровском НПП и в трост- 
никовьїх зарослях Сухого лимана. 
СВИНЬЯ МОРСКАЯ, Морська 
свиня, Рросаепа рПросаєпа В от- 
личиє от других дельфиновьгх сам- 
ки морских свиней крупнее самцов. 
Самки достигают 130 см длиньік, сам- 

ць - 167 см. Наийбольшая масса зтих 
дельфиновьїшх не превьшаєт 90 кг, а 
средняя составляєет около 50 кг, а у 
самого мелкого подвида, живущего 
в Черном море, около 30 кг. Верхняя 
сторона тела, бока и все плавники 
«чберноморца» почти черньге, а ниж- 
няя всегда светлее верхней. Чаще, 
чем у других дельфинов, среди них 
встречаются полньюе или частичнье 
альбинось. Йзлюбленная пища - 
бьшмчки, хамса, атерина. В поисках ее 

морскиєе свиньи ньряют до 50-75 м 
на срок до 6 минут, но обькючно пла- 
вают неглубоко и вьиньгтривают через 
10-30 секунд. Из водь не вьштрьвгива- 
ют. Живут небольшими группами; в 
большие стада собираются лишь при 
массовьх скоплениях рьюбьєю. Рожают 
одного, редко двух детеньшей после 
10 месяцев беременности. Длина но- 
ворожденного - 70-75 см и масса - 3 
кг. Молоком вькармливают молодьтх 
не меньше четьрех месяцев. Детень- 
ши начинают питаться самостоятель- 
но, как только у них прорезьваются 
зубь. Занесен в ККУ. 
СВИЯЗЬ, Свищ, Апаз репеіоре - 
утка среднего размера со сравнитель- 
но короткой шеей и небольшой голо- 
вой. Вес ее колеблется от 0,5 до І кг. 

Летает легко и бьстро, по маневрен- 
ности полета уступаєт, пожалуй, толь- 
ко чиркам. С водь поднимаєтся легко 
и при нужде может взлетать почти 
вертикально. Самец в брачном наря- 
де весьма красив. Лоб и темя у него 
бледно-охристье,  стальная часть 
головь и шея рьгтжевато-коричневь(е. 

Верхняя сторона серая с мелкими по- 
перечньми струйчатьми полосками. 
Зоб и часть груди розовато-серьіе. 
Бока - с мелкими серьми попереч- 
ньми струйками. Брюшная сторона 
белая. Самка более скромной окра- 
ски. Свиязь широко распространена 
в северньх частях Европьшхи Азий от 
Исландии, Скандинавий до Северо- 
Западной Монголиий. Обитаєт всюду, 
кроме Британских островов, пере- 
летная птица. Зимуєет в Западной Ев- 
ропе, Средиземноморье, в южньх ча- 
стях Азий. В Овид. р-не встречаєтся 
на пролете. Имеет большое значение 
как охотничий вид птиц. По качеству 
мяса свиязь - одна из лучших уток. 
СИЗОВОРОНКА,  Сиворакша, 
Согасіа5 саггиішя может бить на- 
звана типичньм представителем зто- 
го семейства птиц. Бе легко можно 
узнать по яркой зеленовато-голубой 
окраске оперения и бьвстрому, ловко- 
му полету. Обьшчно ее можно видеть 
сидящей на толстой ветке растущего 
на опушке дерева, на телеграфном 
столбе, наконец, на стоге сена или 
на береговом обрьїюве. По земле она 
ходит довольно неуклюже, но не из- 
бегает ходить, так как питаєтся глав- 
ньм образом наземньїми животньми. 
Обькновенная сизоворонка разме- 
ром примерно с галку. Точнее, длина 
крьла у неє 13-20 см, вес 180-200 г. 
Клюв у птиць сильнь(ій, сжать/й с бо- 
ков, у вершинь слегка крючковать ки. 
Что касаєтся расцветки, то голова, 
шея, брюшная сторона тела и верхниєе 
кроющиєе перья крьмла зеленовато- 
голубье, спина рьтжевато-коричневая, 
поясница и маховье перья темно- 
бурье, хвост голубовато-синий. Пере- 
летная птица, зимуєт южнее Сахарьк. 
Места, которьгюе избираєт для гнездо- 
вания, зто лесостепи, степи с отдель- 
но стоящими деревьями или вовсе их 
лишенньте; живет она и в пустьйнях, 
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не отказьваєтся также от культурного 
ландшафта. У северной границь рас- 
пространения сизоворонка селится в 
разреженньтх сосновьх борах и ду- 
бравах, охотно держится по вьрубкам 
и гарям. Сизоворонки прилетают в 
Овид. р-н довольно поздно обьбічно от- 
дельньми парами. Устрайвают гнезда 
в разньх убежищах в лесной местно- 
сти дупла деревьев и пустоть пней, в 
степях - норьт в обрьвах и оврагах, в 
трещинах зданий и колодцев. Норьк, 
вьірьтье самими птицами, бьютвают 
длиной до 60 см, с гнездовой камерой 
на конце. Во второй половине мая в 
наших местах сизоворонки начинают 
откладьвать яйца. Обьічно бьгваєт от 
4 до 6. Они округлой формі, имеют 
блестящую белую скорлупу. Как толь- 
ко отложено первое яйцо, самка при- 
ступает к насиживанию, которое про- 
должаєтся 13-19 дней. Птенцьт вьлу- 
пляются гольми, сидят в гнезде 26-23 

дней, и все зто время их кормят оба 
родителя. После вьмлета семья дер- 
жится некоторое время около гнезд, а 
потом начинаєет кочевать. Сизоворон- 
КИ В ОСНОВНОМ ЖИВОТНОЯДНЬВФ ПТИЦЬЇ. 
Их главную пищу составляют различ- 
нье крупнье насекомье: медведки, 
кузнечики, саранча, жуки (особенно 
жужелиць, щелкуньт). Собираєтся все 
зто на земле. Иной раз сизоворонки 
ловят добьшчу и покрупнее: ящериц, 
лягушек, мелких грьюятзунов. Во второй 
половине лета сизоворонки охотнее 
всего держатся на убранньх полях, 
где вьлавливают прямокрьюшльх. От- 
летают с первьжх чисел августа по 
октябрь. Занесена в ККУ. 
СИНИЦА БОЛЬШАЯ, Сйшни- 
ця велика, Раги5 таог довольно 
красивая птица. Спинная сторона 
желтовато-зеленого цвета, брюшная 
желтая с широкой черной полосой 
вдоль груди и брюха. Верхняя сторо- 
на головь, бока шеий, горло и приле- 

жащая часть зоба блестяще-чернье 
с синеватьм отливом, бока ГОЛОВЬІ 
бельт. Крьло серовато-голубого цве- 
та со светлой поперечной полосой. 
Хвост черноватьй с кголубоватьтм 
налетом. Большая синица - один из 
наиболеє крупньїх  представителей 
семейства: длина 130-165 мм, вес око- 

ло 20 г. Обитает в уремньх зарослях 
по берегам рек и водоемов, в рощах, 
парках и садах почти всей Европь (за 
исключением севера), в Азиий (кроме 
северньїх районов, Камчатки и вьсо- 
когорньх районов Средней Азии), в 
Северной Африке. Оседлая частич- 
но кочующая. На места гнездования 
прибьваєт во второй половине фев- 
раля - начале марта. Селится в самьіх 
разнообразньжх участках древостоя, 
но предпочитаєт лиственньгте леса. 
Гнезда устрайвают в дуплах дятлов, 
реже в вьшнившей древесине на ме- 
сте вьшавшего сучка, за отставшей 
корой, в щелях деревянньгх построек, 
в старьх гнездах белок, между тол- 
стьми сучьями и ветвями, а также в 
других закрьтьх местах. Строят гнез- 
до оба партнерьг в течениє 4-7 дней, 
натаскивая в дупла иногда до 200 г 
строительного материала - тонких 
веточек, корешков, сухих стебельков 
трав, мха, лишайников, пуха, перьев, 

клочков шерсти, коконов и паутинь. 
В сезон размножения обєбічно бьіваєт 
две кладки: из 9-15 яиц в апреле; и 
7-11 яиц в июне. Обьічно для второй 
кладки птиць переселяются в другое 
находящееся поблизости дупло. Но 
Оьбваєт, что подросшиєе птенцью еще 
не вьмлетели, а мать подправляєт гнез- 
до зеленьм мхом и откладьваєт яйца 
прямо под птенцов. Яйца у синиц 
белью, слегка блестящиєе с большим 
количеством красновато-коричневьх 
пятньшек. Насиживаєт их только 
самка в течениє 13-14 дней. Самец 
лишь изредка приносит ей корм. Вьг- 
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лупившихся птенцов первье 3-5 дней 
жизни кормит исключительно самец, 
самка в зто время обогреваєт птенцов. 
Птенць остаются в гнезде 19-21 день; 

родители кормят их, делая в день око- 
ло 400 прилетов к гнезду. Первье 
день-два после вьтлупления птенцам 
дают сок раздавленньх  взрослой 
птицей насекомьїх; птенцьі в возрас- 
те 2-5 дней получают мелких паучков 
и гусениц. Затем родители приносят 
им также бабочек, мух, мелких жу- 
ков. После вьлета из гнезда молодьх 
первого вьводка старьюе птицьш до- 
кармливают их еще в течениєе 7-10 
дней. Но делает зто один самец, так 

как самка в зто время насиживаєт вто- 
рую кладку. Потом птенцьш начинают 
кочевать семейной стайкой около тех 
мест, где вьівелись, а самец возвраща- 
ется к самке, чтобьт принять участиєе 
в вьккармливаниий второго вьгтводка. В 
конце лета семейнье стайки больших 
синиц обьединяются с семьями дру- 
гих видов синиц и корольков, отдель- 
ньми особями пищух, поползней и 
некоторьх других птиц. В таких стаях 
в начале зимьт обьюшно насчитьтваєтся 
30-50 особей, которьте широко кочу- 
ют везде, где есть деревья и кустар- 
ники. С вьшадениєм снега большая 
часть синиц откочевьваєт к югу, а 
остающиеся зимовать перемещаются 
на окрайнь населенньх пунктов. Зти 
непоседливьюе птички беспрестанно 
собирая пищу. Весной и летом на ли- 
ственньжх деревьях; осенью и зимой 
на хвойньх. Осматривают также под- 
лесок и подрост, шарят в травостое и 
подстилке, а зимой - на снегу. Боль- 
шая синица всеядная. Летом основу 

ее питания составляют яйца, гусени- 
цьт и взросльге особи бабочек, жуки и 
пауки. Осенью - равнокрьмлье и яйца 
бабочек, а также семена, ягодьт и пло- 

дь. Зимой основу питания составля- 
ют семена растений и яйца бабочек, а 

весной - семена и жуки. Кроме того, 
птиць довольно часто поедают пере- 
пончатокрьльх  (преимущественно 
пилильщиков), мух и клопов; охотно 
склевьвают кусочки мяса и сала, вь- 
кладьваємье для них человеком на 
кормовье столики, могут клевать па- 
даль. Среди насекомь/х, в массе поеда- 
емьх большой синицей, преобладают 
вреднье в хозяйственном отношений 
видьв, такие, как шелкопрядьік, различ- 
нье жуки (долгоносики, листоедьт), 
клопь, тли. Важно также, что синиць 
продолжают с особой интенсивно- 
стью истреблять вредньжх насекомьх 
и зимой, во много раз уменьшая их 

численность к весне. В Овид. р-не 
одна из самьтх Обьічньтх птиц. 
СИРЕНЬ, Без, Бузок, Зугіпса 
уцієагі8 представлена в садах почти 
полутьсячью сортов. Дико растет в 
горньтх областях в подлеске листвен- 
ньх лесов и на открьштьх местах в 
Южной Европе от Албаниий и Северо- 
Восточной  Греции | до  Западньгх 
Карпат и доходит до Малой Азий. В 
Среднюю Европу сирень била вве- 
зена в ХУЇ в. и долго оставалась там 
растением аристократических садов. 
Ньне зтот неприхотливьй кустарник 
встречается в культуре повсеместно. 
В закрьитом грунте растение может 
цвести зимой, позтому сирень широ- 
ко используют на вьюгонку. В Овид. 
р-не обьічна. 
СКВОРЕЦ, Шпак, Укитпи5 
уцібагів - некрупная птица длиной 
около 230 мм, весом 75 г. Тело мас- 

сивное, шея короткая, отчего птица 
кажется несколько тяжелой и неуклю- 
жей.  Четьгрехпальюе  сравнительно 
длинньюе ноги толстьюе и сильнье, 
снабженнье большими изогнутьїми 
когтями. Острьїй клюв тонкий и длин- 
ньй, слегка загнут вниз. Оперениєе 
черное с ярким металлическим отли- 
вом. На зтом фоне ярко вьшщеляются 
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белье пятна, на теле и голове. Метал- 
лический отлив неоднороден. Голова, 
область ушей и горла отливают фио- 
летовьтм, спина и поясница - зеленьім, 
брюхо - фиолетово-синим. Позтому 
скворец в лучах солнца переливаєтся 
очень красивьіми «холодньтми» цве- 
тами спектра. Распространен в Ев- 
ропе (к северу до полярного круга), 
на юго-западе Сибири (к востоку до 
Байкала), в Средней и Передней Азиий 
до Западной Йндии включительно, а 

также на севере Африки. Из северньїх 
пределов ареала на зиму скворцьт уле- 
тают в тепльг6е странь(к; птиць, гнездя- 
щиеся на юге, ведут оседльй образ 
жизни. Зимуют на севере Африки, в 
Западной и Южной Европе, на юге 
Средней Азий и в Передней Азий. 
Последнее время зимуют и севернее, 
придерживаясь городских свалок. ИЙз- 
любленнье места обитания скворцов 
- разреженнье леса, лесостепи, сте- 
пи, предгорья. При зтом птиць повсе- 
местно тяготеют к культурному ланд- 
шафту и берегам водоемов. Найдя ме- 
сто для гнезда, скворец поет. Его пес- 
ня громкая и по-весеннему веселая. 
Скворцью - искуснье пересмешники: 
в их пений можно усльшать отрь6івки 
из песен других птиц, кваканье лягу- 
шек, хлопанье кнута и даже рьючаниє 
и лай собак. Подражают скворць и 
человеческому голосу, а некоторье, 
достаточно долго прожившиєе в нево- 
ле, научаются произносить отдельнье 
слова и даже целье фразь. Скворцьт 
могут гнездиться как отдельньми па- 
рами, так и большими колониями в 
дуплах деревьев, в расщелинах скал, 
в уступах каменистьх обрь6вов, в 
основаниях больших гнезд Хищньх 
и крупньх вороновьх птиц, в расши- 
ренньжх норках береговьїх ласточек, 
под крьшами домов, в пустотах полу- 
развалившихся глиняньх построек и 
т. п. Охотно заселяют скворешники. В 

случаях, когда скворечник оказьваєт- 
ся занят воробьями, скворць, нередко 
действуя совместньми усилиями не- 
скольких пар, с настоящим скандалом 
вьселяют непрошеньх квартирантов. 
Полость дупла или другого избранно- 
го птицами места обе птиць обильно 
вьмащивают мягкими материалами. 
Кладка состоит обьюшчно из 5-6 ярко- 
голубьх яйц. В течениє 13-15 дней 
самец и самка насиживают их по оче- 
реди. Вклупившихся птенцов также 
вькармливают оба, прилетая к гнезду 
около 300 раз в день. Трехнедельньве 
птенць оставляют гнездо и начинают 
перепархивать с дерева на дерево. В 
зто время их обкнічно докармливаєт 
самец, а самка приступаєт ко второй 
кладке (она бьваєт не всегда). Через 
неделю после вьлета из гнезда птен- 
цьо становятся вполне самостоятель- 
ньми и переселяются в долиньт рек, а 
самец возвращаєтся к самке, которую 
кормит в гнезде во время насижива- 
ния второй кладки. После вьглета из 
гнезд и зтих птенцов скворцьт обьееди- 
няются в большие стай, готовясь к от- 

лету на зимовки. Кормятся скворцьт 
чаще на земле. Отьскивая пищу, ходят 
большими шагами, всюду всовьгвают 
свой длинньюш клюв схватьвая раз- 
личньїх беспозвоночньх. Зто и (май- 
ские и июньские хрущи, чернотелки, 
жужелиць, долгоносики, щелкуньт), 

гусениць совок, различньх прямо- 
крьшльх и т. п. Весной скворцьг вме- 
сте с грачами «ходят за плугом», вьі- 
бирая из перевернутьїх пластов земли 
дождевьх червей и личинок жуков. 
Скворць охотно поедают также рас- 
тительную пищу, особенно в конце 
лета и осенью, когда есть возмож- 
ность полакомиться сочньїюми ягода- 
ми вишен, черешен, а также плодами 
ягодньїх кустарников. Во время осен- 
них перелетов и на зимовках часто 
питаются виноградом. Поедая в боль- 
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шом количестве различньх вредньх 
для сельского хозяйства насекомьх и 
ими же вькармливая птенцов, сквор- 
цью приносят несомненную пользу. В 

Овид. р-не наиболее обьгтченая птица. 
СКВОРЕЦ РОЗОВЬІЙИ, Шпак ро- 
жевий, Ра5іог го5еця по размерам, 
повадкам и полету похож на обхик- 
новенного, но отличаєется окраской. 
Перья на голове и шее черного цвета 
с темно-фиолетовьм металлическим 
блеском. Крьлья и хвост чернье с 
фиолетовьм  отливом, все осталь- 
ное оперение бледно-розового цвета. 
Гнездятся розовье скворць в Юго- 
Восточной Европе, в Юго-Западной 
Сибири, Средней и Передней Азий. 
Зто перелетнье птицьв, зимующиєе на 
юге Передней Азий, в Пакистане, Ин- 

диий и на Цейлоне. С мест зимовок на 

родину движутся большими стаями, 
скучиваясь на местах отдьха и ночле- 
га так, что сидят почти прижавшись 
друг к другу. В Овид. р-не является 
залетной птицей. Занесен в ККУ. 
СКОЛИЯ-ГИГАНТ, Сколія 
гігант, 5соїйа тасшіага. Зто са- 
мое крупное наше перепончато- 
крьтлое насекомое длиной 4,5 см. 
Человек, незнакомьтй с повадками 

такой огромной ось, боийтся даже 
подойти к ней. Самок сколий редко 
можно увидеть на поверхности зем- 
ли. Почти всю свою жизнь они ро- 
ются в ней в поисках добьшчи. Лишь 
для спаривания и для того, чтобь 
подкормиться на цветах, вьлезают 
наверх. Жертвами сколий-гигантов 
являются личинки одних из найбо- 
лее крупньх наших жуков - носоро- 
гов (Огусіе8 пазісогпі5). Обнаружив 
такую личинку, самка сколии и по- 
казьваєт, что жало нужно ей не как 

отравленньй кинжал, подобно пче- 
лам или другим осам, а как тонкий 
хирургический инструмент, способ- 
ствующий размножению. Личинку 

жука сколия жалит всегда в одно и 
то же место - в брюшной нервньгй 
центр, управляющий  движением 

всего тела (кроме головь), й ни- 
когда не ошибаєтся. В результате 
жертва остаєтся живой, но ее охва- 
тьтваєт почти полньй паралич. Ото 
найлучший способ не дать пище 
испортиться. На брюшко парали- 
зованной личинки оса откладьгваєт 
одно яйцо. Вьшедшая из него ли- 
чинка пожираєт то, на чем сидит, 
постепенно, по мере собственного 
роста и развития, а нервную и кро- 
веносную систему, благодаря кото- 
рой жертва остается живой и как 
пища свежей, поедает последней - 

на завершениє своего созревания. 
И никогда, как и ее «матушка» не 
ошибаєтся. В Овид. р-не обхеіІчньїй 
вид. Занесена в ККУ. 
СКОПА, Скопа, Рапдіоп раПпаєния 
единственньй вид семейства скопи- 
ньх. Обитает в Европе и Азии (кроме 
тундр, на юг до Испаний, Средизем- 
номорья и Южного Китая), в Север- 
ной Африке, Австралий, Северной 
Америке, на ряде островов в Тихом 
океане. В северной части гнездовой 
области скопа перелетна. Зимуєт в 
Южной Африке, Индии, Индокитає, 

на юге Северной Америки. В Овид. 
р-не встречаєтся на пролете, особенно 
часто в дельте Днестра, когда улетаєт 
на зимовку в сентябре. Длина ее 55-60 
см, вес 1,3-1,9 кг. Самки крупнее сам- 
цов, окраска обоих полов одинакова. 
Крьлья длиннье и острье, хвост от- 
носительно короткий и узкий. Лапь 
сильнье, С длинньми круто загну- 
тьми вниз когтями. Обитает вблизи 
водоемов чтобьшю кормится. Но если 
рьбьшо мало, поедаєт мелких млеко- 
питающих (сусликов, мьшей других 
грьізунов), изредка птиц. А рьвбу до- 
бьтваєт очень своеобразно. Летаєт 
на вьшготе 20-25 м над водоемом. За- 
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видев добьшу, складьваєт крьлья и, 
вьтянув лапь, бросаєтся вниз ино- 
гда при зтом полностью погружаясь 
в воду. Рьібу в зависимости от вели- 
чинь захватьвает или двумя лапами, 
или одной. Занесена в ККУ. 
СКУМБРИЯ, Скумбрія, 5сотрег 
зсотРрег. Зта бьстрая стайная рьвба 
достигаєт во многих районах ареала 
значительной  численности. Встре- 
чается при 8-209 С и совершаєт се- 
зоннье миграции вдоль побережий 
Америки и Европь, а также между 
Мраморньм и Черньм морями. Зти 
миграции носят характер нагульньх и 
позволяют виду полнее использовать 
кормовье ресурсь (пища скумбриий 
состоит из мелких рьбок и зооплан- 
ктона). Зимуєет и размножаєтся скум- 
брия в Мраморном море. Нерестится 
в начале весньв, после чего вместе с 
неполовозрелой мелочью, которьзх 
одесские рьюбаки назьтвают чирусом, 
направляєтся через Босфор в Черное 
море. Массовьй ее ход на север про- 
должаєтся с апреля по июнь, в основ- 
ном вдоль болгарских и румьінских 
берегов. Косяки держатся в верхних 
слоях водьг, часто у самой ее поверх- 
ности. В зтом случаєе они производят 
характерньшй шум и хорошо заметнь 

по всплескам и потемнению водьію, а 
также по скоплению рьйбоядньх хищ- 
ников - дельфинов, чаек. Всего лишь 
несколько десятилетий назад в лет- 
неє время много скумбрии бьгвало в 
северо-западной части Черного моря. 
В районе Одесськ, Затоки, Грибовки, 

например, она появлялась уже в нача- 
ле мая и оставалась там до осеннего 
похолодания (октябрь-ноябрь), когда 
температура водьг опускаєтся до 107? 
С. Обратное перемещениєе черномор- 
ской скумбриим в Мраморное море за- 
канчиваєтся в декабре-феврале, но не- 
значительная часть стада остаєтся на 
зимовку у берегов Турции и Кавказа. 

Обькновенная скумбрия достигаєт в 
Атлантическом океане длинь 50-60 
см и веса 1,6 кг, а средиземноморская 
и мраморно-черноморская популяции 
по размерам и весу меньше: 30-32 см. 
265 г. Плодовитость - 200-500 тькс. 
икринок. Сегодня численность зтого 
вида из-за загрязнения ее средькг оби- 
тания и перепромь6сла в Черном море 
крайне низкая. 
СЛАВКА ЧЕРНОГОЛОВАЯ, 
Кропив'янка чорноголова, 5УЇміа 
аєгісарШа. Длина около 150 мм, дли- 
на крьгла 70-80 мм. У взрослого самца 
спинная сторона тела оливково-бурая, 
лоб и темя чернье, брюшная сторона 
сероватая с охристьм оттенком на 
боках. Самка имеет рьжевато-бурую 
шапочку и более бурую окраску верх- 
ней и нижней сторон тела. Она мель- 
че самца. Гнездится по всей Европе, в 
том числе в Овид. р-не Зимуєт в Гре- 
ции, Испании, Северной Африке. На 
места гнездования прилетаєет в апре- 
ле - начале мая, самць тут же заводят 
песни, состоящие, из тихого говорка 
и громкого, довольно низкого, флей- 

тового, свиста в конце. К постройке 
гнезда оба супруга приступают через 
10-20 дней после прилета, размещая 
его в кустах лиственного подлеска, 
на маленьких елочках, или на ветвях 
больших деревьев, и тратят на зто 
5-6 дней. Законченное гнездо имеєт 
форму ажурной чашечки с округльми 
краями. Кладка обьічно состоит из 5 
яиц. Окраска их изменчива, но чаще 
они бьвают грязновато-бельми с раз- 
мьтьвюми буроватьми пятнами. Наси- 
живают, попеременно в течение 11-12 
дней. Первьте дни после вьшлупления 
самка почти беспрерьвно обогрева- 
ет птенцов, и только спустя 2-3 дня 
начинаєт помогать самцу в ИХ ВБІ- 
кармливаний. Вьілетевших из гнезда 
птенцов родители докармливают еще 
5-10 дней, а потом приступают к по- 
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стройке нового гнезда и второй клад- 
ке. Она бьваєт в конце июня - начале 
июля и состоит обьічно из 4 яйц. От- 
лет начинаєтся в августе и продолжа- 
ется до - конца октября. Еду черно- 
головье славки собирают на тонких 
веточках и листьях в кронах деревьев 
и в кустарниковом подлеске, а также 
в травяном покрове. Летом зто жуки 
(преимущественно  долгоносики и 
листоедьгу), клопь, мухи, перепонча- 

токрьїмлье, в частности личинки пи- 
лильщиков, а также бабочки и их гу- 
сеницьвю. В конце лета и осенью еще 
и ягодьт (рябиньг, бузиньв, черемухи, 
жимолости, бересклета, малиньї, еже- 
вики, черники и т. п.). Черноголовая 
славка способствует распростране- 
нию зтих растений, так как семена в 
ее желудке не перевариваются. 
СЛАВКА  САДОВАЯ, Кропи- 
в'янка садова, 5УЇуіа Ррогіп по 
внешнему виду и повадкам напоми- 
наєт черноголовую, но немного круп- 
нее. Общий тон еє оперения одно- 
образнь6й, серовато-бурьг6й с чуть за- 
метньїм оливковьм оттенком, нижняя 
часть груди, брюхо и подхвостье бе- 
льше. Самць и самки окрашеньт одина- 
ково, у молодьх птиц оперение более 
тусклое. Гнездится садовая славка на 
территории Европьт на Кавказе, в цен- 
тральньх и южньх областях Запад- 
ной Сибири. Обьшчна на гнездований 
и в Овид. р-не. Зимует в тропической 
и Южной Африке. Пениє садовой 
славки почти не отличаєтся от пе- 
ния черноголовой. Строит гнезда она 
преимущественно по опушкам леса 
или у больших лесньжх полян, очень 
привязана также к сьгтрьм кустар- 
никовьшм  (ольховьм, черемуховьм) 
зарослям по берегам рек. Иной раз 
делает гнездо прямо на земле между 
стоячими стеблями трав или отпрь- 
сковой поросли. В году две кладки: 
первая содержит обьютчно 5 яиц, вто- 

рая - 4. Окраска яиц изменчива. Чаще 
они серо-белесье с коричневатьми 
или сероватьми пятньшками. Наси- 
живают, поочередно сменяясь, оба ро- 
дителя в течение 11-12 дней. Питаєт- 
ся садовая славка преимущественно 
жуками (долгоносиками, листоедами) 
и гусеницами бабочек. Реже поедаєет 
перепончатокрьльжх ( пилильщиков 
и их личинок), мух, клопов. В конце 
лета ий осенью охотно переходит на 
ягодьт и плодьт (бузинью, крушиньі, ма- 
линь, черники, бересклета и т. д.). 

СЛАВКА СЕРАЯ, Кропив'янка 
сіра, 5УуЇуіа сопттипія чуть мель- 
че и стройнее описанньх вьше сла- 
вок. Спинная сторона серовато-бурая 
с пепельно-серой окраской головьк, 
боков шеий и надхвостья, плечи рь- 
жие, горло белое, остальная брюшная 
сторона розовато-белая. Гнездится 
в Европе, за исключениєем крайне- 
го севера, в Малой и Средней Азин, 

на Кавказе, в Западной Сибири, в 
Северо-Западной Африке, а также на 
территорий Израийля, Сирий, Ирака, 
северньх районов Ирана, Афгани- 
стана. Зимует в тропической Африке, 
Аравиий и Йнлдийм. Селится по кустар- 
никовьм зарослям на опушке леса, на 
вьрубках, в редких кустарниках по 
балкам и оврагам, на межах среди по- 
лей, а также в зарослях польгни. Как и 
все славки, серая прилетаєет на места 
гнездования сравнительно поздно (в 
Овид. р-не в конце апреля). Самцьї, 
появляющиеся на местах гнездования 
несколько раньше самок, начинают 
петь. Песня серой славки - тот же ти- 
хий говорок с громкой концовкой. В 
отличие от других, серая славка часто 
поет на лету. Начало постройки гнез- 
да совпадаєт с распусканиєм листвь 
на кустарниках или на травянистьх 
растениях. Его помещают в развилках 
ветвей какого-нибудь кустарника или 
в вьсокой траве (обьїшчно в зарослях 
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крапивьт). Первая кладка, состоящая 
из 4-6 яйц, происходит в має, вторая 
(из 4-5 яиц) - в конце июня - начале 
июля. Яйца беловатье с многочис- 
ленньми лилово-серьми пятнами и 
желтовато-бурьми пестринами. На- 
сиживает их только самка ІІ дней. 
Птенцов вькармливают оба родителя 
11-12 дней и докармливают их после 
вьлета в течениє недели. Отлет на 
юг начинаєтся в сентябре и продол- 
жаєтся до ноября. Летом основу пи- 
тания серой славки составляют жуки 
(долгоносики, листоедьв, щелкуньт), 
цикадки, мелкие мухи, кроме того ре- 
гулярно поедаются перепончатокрь- 
ль, бабочки и их гусеницьк, а также 

пауки, клопь, саранчовьгт. Птенцам 
даются исключительно мягкие, неж- 
нье корма: гусениць бабочек, ли- 
чинки пилильщиков, пауки. В конце 
лета птиць часто поедают также рас- 
тительную пищу - СОЧчНЬе ПЛОДЬ Й 
ягодь. Все славки, как видим, птиць 

полезньюе: уничтожают вредителей и 
разносят семена растений. |. 
СЛЕПЬШІ БЕЛОЗУБНІЙИ, Слі- 
пець білозубий, 5раіах Іеисодоп. 
Млекопитающеєе степньжх ландшаф- 
тов Одесской области. Наийбольшей 
плотности его поселения, находятся 
на целинньх участках и примькаю- 
щих к ним посевах многолетних трав 
(до 20 зверьков на І га); на посевах 
зерновьх культур встречаєется не бо- 
лее 1-3 слепьшей на І га, и то лишь 

поблизости от балок, лесополос и 

опушек лесньх массивов. Норь сле- 
пьша располагаются в 2 яруса: слож- 
ная система горизонтальньх ходов 
прокладьваєтся на глубине 10-25 см. 
Зто кормовьгюе ходьюх. От них крутье 
ходь ведут в нижний (глубинньй) 
ярус, где расположеньт 1-3 гнездовье 
камерь, от 3-5 до 9-15 камер для кор- 
мовьх запасов и «отхожиєе места». 
Гнездовье камерьт располагаются на 

глубине от 80-120 до 320 см от по- 
верхности. Диаметрь ходов от 5-6 до 
11-12 см, При прокладке ходов через 
временно устроенньвй отнорок земля 
вьібрасьваєтся на поверхность, об- 
разуя кучу вьсотой от 10 до 23 сми 
диаметром от 20-30 до 240 см. Когда 
вьшталкивать порции земли становит- 
ся трудно, слельш забивает отнорок 
землей, а в конце хода прокладьтваєт 
новьІЙй и вьбрасьваєет другую кучу 
земли. Так в системе хХодов, заня- 
ть одним слепьшюом, образуется до 
217-234 куч земли. Особенно боль- 
шие они поблизости от ходов в ниж- 
ний ярус и глубинньве камерь. Об- 
щая протяженность системь ХОДОВ 
одного слепьша достигаєт 275-360 
м. Новье кормовье ходь прокладь- 
ваются главньм образом весной (в 
апреле - має). Ими хозяйн системь 
пользуется все лето; продвигаясь по 
ним, захватьваєт прорастающие кор- 
ни, а за корень втягиваєт и наземную 
часть растения. Основная пища сле- 
пьшей - корни, корневища и клубне- 
плодьгт диких и культурньх растений, 
преимущественно из семейств слож- 
ноцветньх, бобовьмх, губоцветньх 
и др. Из них же во второй половине 
лета собираются кормовье запась. В 
камерах можно обнаруживать до 13- 
14 кг картофеля и сахарной свекльі. 
Поздней осенью наступаєт второй 
строительньй сезон, малозаметньїй 
снаружи. Слепьши в зто время рас- 
ширяют и совершенствуют ході и 
камерь  нижнего яруса, но избьіток 
земли вьюбрасьвают не на поверх- 
ность, а в летние кормовье ході. В 
спячку не впадают, хотя активность 
их, вероятно, снижаєтся и суточнькй 

рацион уменьшаєтся. Летом слепьіш 
сьедаєт за сутки массу корма, при- 
мерно равную массе самого зверька 
(около 0,5 кг). При таком аппетите 
даже максимальньх запасов порядка 
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12-18 кг хватило бь зверьку только 
на один месяц. А чем он питаєтся в 
остальное время подснежной жизни, 
остаєтся неясньюм. В конце зимь, в 

феврале, казалось бьг, в самьгй труд- 
ньй для слепьша (бескормньвй) пе- 
риод, происходят их полньюе загадок 
свадьбь. Нормально взрослье сле- 
льши живут отшельниками. Каждьтй 
занимаєт отдельную систему ходов. 
Большая часть (летних) к зиме за- 
бивается. Верхниє слой почвь про- 
мерзают. Изоляция между норами 
становится больше. Но у слепьшей 
хорошо развитью обоняние, слух и 
возможность сигнализации характер- 
ньм хрюканьем. Кроме того, издают- 
ся специфические запахи. Но каким 
именно образом слепьши находят 
друг друга под землей и общаются 
между собой, до сих пор остаєтся за- 
гадкой. Зимних вьбросов земли под 
снегом никто не видел. Но свида- 
ния совершаются, и в разнье числа 
марта или в начале апреля каждая из 
мамаш приносит от 2 до 5-6 (обьіч- 
но около 3) детеньшей. С апреля до 
ноября беременньх самок, как пра- 
вило, не встречается даже при массо- 
вьх вьшловах. Значениє слепьшей в 
местах, где их бьваєт сравнительно 
много, может бьть разносторонним. 
Наиболее ощутима для местности их 
деятельность, связанная с устрой- 
ством нор. Так, за 3-4 года слепьшйши 
на целинном участке в Іга насьшали 
3200 земляньжх куч общим обьемом 
около 13 кубометров. Вьбросами по- 
крьлось до 2095 площади, которая 
лишь на 3-4-Й год, станет одинако- 

вой с окружением. Зато облегчаєтся 
жизнь других обитателей степньх 
и лесостепньх ландшафтов. Не по- 
сещаємье хозяйном отрезки ходов 
бьстро занимают грьвзунь, особенно 
крапчатье суслики, обькновеннье 
полевки, а серье хомячки концен- 

трируются почти поголовно в местах 
поселения слепьшей. Ходьі слепь- 
шей занимают и хищники: ласка, 

светльй хорь. Расселениє молодьх 
слепьшей начинаєтся с мая. Отмече- 
нь сезонньюе перемещения и других 
возрастов: осенью - в лесополоськ, 
где скопляется больше снега, меньше 
промерзаєт почва и гуще корневая 
система растений (корм слепьшей), а 
весной - из лесополос на ближайшиєе 
поля, особенно засеяннькю многолет- 

ними травами. Белозубьшй слепьши 
занесен в ККУ. 
СНЕГИРЬ, Снігур, Руггіша 
руггіпша - одна из широко известньх 
и заметньх птиц наших лесов. Весит 
32-34 г. Оперения самца весьма живо- 
писно. Верх головьв, крьлья и хвост 
черньне. Задняя часть шеий и спина 
светло-серье. Надхвостье и подхво- 
стье чисто-белье. Нижняя часть тела 
киноварно-красная. У самки красньй 
цвет замещен буровато-серьм. Рас- 
пространен снегирь по всей полосе 
хвойньх лесов тасежного типа Европ 
и Азий от Атлантического океана до 
Тихого. На зиму значительная часть 
птиц откочевьваєт к югу. Тогда их 

можно видеть в Овид. р-не. Обратное 
движениє снегирей к северу проис- 
ходит в марте и апреле. Снегирь часто 
содержится в клетках как красивая 
певчая птица. 
СОБАКА ЕНОТОВИДНАЯ, Со- 
бака єнотовидний, Мусіегецієз 
ргосуопоїдез. Зто оригинальное жи- 
вотное довольно широко распростра- 
нено в лесах Юго-Восточной Азиий и 
назьваєтся охотниками уссурийским 
енотом. По окраске мордьг и некото- 
рьм особенностям строения черепа 
зтот хищник действительно похож на 
американского енота-полоскуна. Но 
в общем зто животное средней вели- 
чинь, с коренастьтм телом на тонких 
коротких ногах, с довольно коротким 
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хвостом, небольшой острой мордой, 
остроконечньми  ушами.  Зимняя 
шерсть его чрезвьтчайно  длинная, 
густая, но грубая; по бокам головьі 
развитьт баки. Общий окраска грязно- 
серовато-бурьшй с черньм налетом. . 
Начиная с 1934 г. енотовидную соба- 
ку неоднократно вьтускали в Европе. 
И она отлично акклиматизировалась, 
заселив обширное пространство от 
Карелий до Кавказа. Затем проник- 
ла в Финляндию, Швецию, Польшу, 

Румьшнию, Чехословакию, Германию 

и в Украйну. С биологической точки 
зрения такой опьт акклиматизации 

представляєт большой интерес. Убе- 
жищами енотовидной собаке обквічно 
служат норь, принадлежавшие барсу- 
кам, лисицам или вьрьттье самостоя- 
тельно, а также ниши среди корней, 
расщелинь скал и т. д. располагаю- 
щиеся в глухих, заросших оврагах, на 
склонах холмов, не нередко и близ до- 
рог и деревень. Словом, в вьіборе жи- 
лья енотовидная собака неприхотлива. 
Весьма неразборчива она и в отноше- 
ний пищи, поедая всякую живность. 
Однако важнейшую роль в питаний 
играют мьшевидньєе грьзунь, а уже 
за ними идут птиць, их яйца, лягуш- 
ки и некоторье пресмькающиеся, 
насекомьтюе, моллюски, снулая рьба, 
падаль и пр. В большом количестве 
используются ягодьв, плодь, зерно 
овса и других культур. Енотовидная 
собака деятельна преимущественно 
в сумерки и ночью, но нередко попа- 
дается на глаза и днем. За одну охоту 
в теплое время года она порой прохо- 
дит до 10-12 км, тогда как зимой всего 

лишь несколько сот метров. В снегу 
хищник сильно вязнет, бороздит его 
брюхом и короткими лапами. Буду- 
чи застигнут человеком или собакой 
предпочитаєт не драться, а затайвать- 
ся, визжать и т. д., так что с ним бьк- 
стро справляется даже обьюшная двор- 

няжка. Необьтчньм для семейства яв- 
ляется зимний сон. Правда настоящей 
зимней спячки у енотовидной собаки 
нет, но все-таки интенсивность обме- 

на веществ снижаєтся примерно на 
25906, и зто облегчает существованиє 
за счет накопленньжх к осени жиро- 
вьх ресурсов. Енотовиднью собаки 
-- моногамьг. Парьт у них образуются 
еще в октябре - ноябре, позтому гон 
в феврале - апреле проходит обьічно 
без драк между самцами. Щенки по- 
являются в мае-- апреле. В среднем 
их насчитьваєтся 6-7, иногда до 16. 

Плодовитость колеблется в зависимо- 
сти от упитанности зверей и погодньгх 
условий. Враги енотовидньх собак -- 
волки, лисиць, бродячие собаки. Из- 

вестнью случай бешенства. Большой 
урон поголовью в поймах рек причи- 
няет вьсокоєе, затяжное весеннее по- 
ловодье, особенно если приходится 
на время воспитания вьїводков в но- 
рах. Енотовидная собака принадле- 
жит к пушньюм зверям. Однако мех у 
нее не очень красивьій, зато прочнь(й. 
В Овид. р-не - зто обьічньй вид. Но 
наиболее вьсокая численность заре- 
гистрирована в дельте Днестра. 
СОВА БОЛОТНАЯ, Сова боло- 
тяна, А85іо НПаттецшзі имеет общую 
длину 34-42 см при размахе крьльев 
585-110 см весит 320-430 г. Самки 
крупнее самцов. Окрашень  оди- 
наково: спинная сторона охристая 
или рьижеватая с бурьшм продоль- 
ньм рисунком, брюшная охристая, 
рьтжеватая или беловатая с бурьми 
пятнами. Распространена в Евро- 
пе от тундр до Средиземноморья; в 
Азии - от тундр на севере на восток 
до Камчатки и Сахалина, на юг до 

Палестинь, Ирака, Средней Азиий и 
Монголим; в Америке от севера Аля- 
ски и реки Маккензи до островов Ка- 
рибского моря, Бразилиий, Боливий, 
Перу, встречается на Галапагосских, 
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Каролинских и Гавайских островах. 
В северньжх частях перелетная, в 
остальньх и перелетная, й кочую- 
щая. Населяет открьтьвюе простран- 
ства, культурньй ландшафт, степи. 
В Овид. р-не откладка яйиц проис- 
ходит около серединьгю апреля. Бо- 
лотная сова, в отличиє от большин- 

ства других сов, строит собственное 
несложноге гнездо, располагая его на 
земле. Число яиц в кладке варьируєт, 
в зависимости от кормовьх условий. 
Обьшчно зто 3-5 яйц, а в «мьішинь6е» 
годь - 7 и даже 10. В исключительно 
благоприятнье годь  имеются вто- 
рье кладки, даже поздней осенью и 
зимой. Насиживаєт самка, в течений 

24-30 дней. Из гнезда птенцьт вьхо- 
дят еще нелетньми, но в месячном 
возрасте становятся на крьмло. Бо- 
лотная сова в основном кормится 
грьзунами, остальньвюе корма - пти- 
ць, насекомь6е - второстепеннь. Бо- 
лотная сова не строго ночная птица, 
она активна и днем. 
СОВА УШАСТАЯ, Сова вухата, 
Азіо оїи5. Длина ее 35-39 см, раз- 
мах крьшльев 86-100 см, вес 240-330 
г. Самки крупнее самцов, но окра- 
шенью одинаково: спинная сторона 
охристая с темно-бурьми полосами, 
брюшная рьткеватая, или беловатая 
с широкими продольньми и узкими 
поперечньми темно-бурьїми полоса- 
ми. Распространена в Европе и Се- 
верной Азим, к северу до пределов 
вьСокоОСтвоЛлЬнОГгоО леса, на восток 
до Охотского побережья, Приморья 
и Японии (Хоккайдо), на юг до Ира- 
ка, Средней Азиий, Гималаєв, Китая. 

Обитает также в Северной Африке, 
на Канарских островах, в Северной 
Америке. Держится в лесах. На се- 
вере перелетная, на юге кочующая 
или оседлая. В Овид. р-не зто один 
из найболеє обихеІЧНЬХ ВИДОВ СОВ. 
Гнездится обьюшчно в старьх гнездах, 

реже в дуплах, еще реже на земле. 
Число яиц 4-5, а в благоприятнье по 
кормовьм условиям годь и до 7-9 
(иногда при массовом «урожає» грь- 
зунов бьтаєт осеннее размножение). 
Насиживаєет самка в течение 27-23 
дней. Примерно в четьтрехнедель- 
ном возрасте молодьг6е становятся на 
крьло и покидают гнездо. На проле- 
тах и зимовках ушастая сова, в отли- 
чие от других сов, держится обхвБічно 
группами или небольшими стаями. 
Пищу ее составляют главньм обра- 
зом мьшевиднье грьзуньв; ПТИЦЬ! В 
кормовом режиме занимают неболь- 
шое место, а лягушки и насекомье 
только случайное. Й 
СОЛОВЕИЙОББІКНОВЕННЬ(ІЙИ, 
Соловей східний, І.лі5сіпіа Пиз5сіпіа 
невзрачная мелкая птичка. Спинная 
сторона оливково-бурая с более рь(- 
жеватьм хвостом, брюшная белова- 
тая, серовато-охристьм пятном. По 
размерам немного крупнее воробья: 
длина тела 160-190 мм, крюила- 90 мм, 

вес около 25 г. Гнездится обьшкновен- 
ньй соловей в странах Центральной 
и Восточной Европьг6 (за исключени- 
ем северньх районов), в центральньх 
и южньх районах Западной Сибири; 
зимует в южной половине тропиче- 
ской части Восточной Африки. Вес- 
ной в Овид. р-не соловьи появляются 
в начале мая, занимая сьтрье, густьіми 
и тенистьми зарослями места, густьте 
кустарниковье поросли по опушкам 
леса, ивовьше и ольховьгме заросли по 
берегам рек, молодье рощи, большиє 
садь и парки с густьми кустарнико- 
вьшми насаждениями и т. п. Петь со- 
ловьи начинают через 3-5 дней после 
прилета, когда покроются листвой 
деревья и кустарники. Поют всю ночь 
от вечерней до утренней зари, а в пер- 
вьме 2 недели пения и в светлое время 
суток. Песня обьжкновенного соловья 
изумительно богата всевозможньтми 
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звуками -- свистовьми, щелкающими, 
рокочущими и их оттенками. С уди- 
вительной прелестью нежнье строфь 
сменяются громкими, радостнье - пе- 
чальньми, то плавно замирая, но нео- 
жиданно взмьгвая к небесам - кажется 
чудом, что такое маленькое горльшко 
издаєт такой каскад. Поет соловей, 

сидя на какой-нибудь веточке невьгсо- 
ко от земли, несколько сгорбившись и 
опустив крьмлья - его даже заметить 
трудно; поет так самозабвенно, что 
к нему можно подойти почти вплот- 
ную, хотя в целом зта птица очень 
осторожна, склоннь к подражанию. 
Гнезда устрайваєт между корнями 
или в густьх переплетениях стволов 
кустарника у самой земли. Кладка, 
состоит из 4-5 оливкового цвета яиц. 
Насиживаниє  продолжаєтся 13-14 
дней. После вьлупления птенцов где- 
то в середине июня самцам на пениєе 
не остаєтся времени: надо кормить 
потомство, оно проводит в гнезде ме- 
неє двух недель и покидаєт его, еще 
не научившись летать: мальши как 
мьшата, ловко шньряют в траве, до- 
бьтвая вместе с родителями корм. Зто 
муравьи, жуки  (преимущественно 
долгоносики,  листоедьї,  щелкунь, 
жужелицьг), клопь, а также гусени- 
ць, многоножки, мухи, пауки. Как ви- 
дим соловей - замечательньй санитар 
леса. Но ценим мьг его прежде всего 
как лучшего из птичьих певцов. 
СОЛОВЕЙ ЮЖНЬ(ІЙ, Соловей 
західний, І а85сіпіатесагпупсроб 
очень похож на обхгеІКкНОВеннОоОгО, 

но несколько стройнее. Пение его 
немного уступаєт пению обихХкно- 
венного. Гнездится в подлеске в 
светльжх лиственньжх и смешанньх 
лесов Северо-Западной Африки, За- 
падной Европьг, юга Англий, а так- 

же в Закавказье, в Малой и Средней 
Азиий и на территории Сириий, Ира- 
ка, Ирана и Афганистана. Зимует 

в зкваториальной Африке и на юге 
Аравийского полуострова. В Овид. 
р-не. бьваєт редко. 
СОМ, Сом, 5іиги5 біапіз - рьба, 
достигающая иногда 5 м длиньт и 300 
кг веса. Населяєт реки и озера Евро- 
ль от Рейна к востоку. На север сом 
доходит до Финляндиий, на юг до Ма- 

лой Азиий, Каспийского и Аральского 
морей и впадающих в них рек. Нет 
сома в реках Сибири, Англиий, Пире- 
нейского полуострова, во Франции, 
Италим и Западной Греции. Окраска 
его  изменчива:  оливково-зеленая, 
почти черная на спине, белая на брю- 
хе и пятнистая по бокам. Спинной 
плавник у сома, едва заметньй, жи- 
рового плавника нет, зато анальньїй 
очень длинньй. Верхняя челюсть не- 
сет два длинньх уса, нижняя - Четь- 
ре покороче. Огромная пасть вьідаєт 
в сомбе хищника. Он действительно 
не пропустит ничего - ни мелкой рь- 
бешки, ни лягушки, ни крупньх дву- 
створчатьх  моллюсков. Отмеченьт 
случай нападения сома на водопла- 
вающую птицу и перепльвающих 
реки собак. Все же прожорливость 
его сильно преувеличена. Держатся 
сомью в глубоких местах, под коря- 
гами, в омутах у плотин, не избега- 
ют и солоноватьх вод - в частности 
охотно кормятся в лиманах Днепра и 
Днестра, в Азовском и Каспийском 
морях. Однако нереститься возвра- 
щается в пресную воду. Самка откла- 
дьваєт относительно крупную (до 3 
мм) икру в примитивное гнездо из 
водной растительности на глубине 
40-50 см, как только вода прогреет- 
ся до 18-209?С. До вьжхода личинок 

гнездо охраняет самец. Растет сом 
довольно бьстро и становится по- 
ловозрельтм на 3-4-м году жизни, до- 
стигнув длинью 44-60 см. В южньєх 
реках и морях сом является обьектом 
значительного промьсла. Ценится не 
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только его жирное и нежноге мясо. Из 
плавательньх пузьтрей сома получа- 
ется превосходньй клей. Крупньай 
сом - желанная добьеіча рьйболова- 
спортсмена. ОбхБеічно СоМмОов ЛОВЯТ 
летом, в период интенсивного пита- 
ния, на доннье удочки, наживленнье 
лягушкой или раковой шейкой. Сом 
- обьшчньй вид рьй в Днестровском 
лимане и на реке Днестр., 
СОРОКОПУТ СЕРЬ(ІИ, Сороко- 
пуд сірий, І апій5 ехсифіїог один 
из самьжх крупньжх сорокопутов на- 
шей фаунь, имеєт размерью неболь- 
шого дрозда (масса до 75 г), но более 
длинньй хвост. Верхняя сторона тела 
пепельно-серая, нижняя белая или 
слегка сероватая. Крьтлья, хвости по- 
лоса через глаз чернье. На крьмльях 
вьщделяются 1-2 бельжх зеркальца, а 
крайниє перья хвоста почти полно- 
стью белье. Распространен зтот со- 
рокопут очень широко. Он заселяєт 
почти всю Европу, центральнье и 
севернье части Азии к северу до ле- 
сотундрь включительно, а к югу до 
Индиийи. Населяет также Северную 
Америку, куда явно проник из Азии. 
В Овид. р-не встречаєтся в зимний 
период. Занесен в ККУ. - 
СОРОКОПУТ ЧЕРНОЛОБЬІЙ 
- Сорокопуд чорнолобий - І апішя 
тіпог но размерьшю его значитель- 
но меньше, а черньй цвет на голове 
распространен больше, захватьвая 
также и лоб. Он обьчен на Украине, 
в Россий, Кавказе, в Средней Азий 
и Казахстане. В Овид. р-не обьічньтй 
гнездящийся вид. 
СОРОКА, Сорока, Ріса ріса хоро- 
шо известная птица, имеющая яркую 
черно-белую раскраску и длинньй 
ступенчатьшй хвост, во время полета 
принимающий веерообразньюй вид. 
Размером она примерно с галку, ве- 
сит 160-260 г. Распространена по 
всей Европе, в Азим, исключая се- 

вер, Центральную Азию и Индию, 
в Северо-Западной Африке и запад- 
ньх областях Северной Америки. 
На большей части ареала - оседлая, 
лишь в зимнее время совершаєт ме- 
стами небольшиєе кочевки. Однако 
из северньх районов значительно 
перемещаєтся к югу. Поселяєется в 
мелкоросльх лесах поблизости от 
опушек, в рощах, садах, парках, ку- 
старниковьх зарослях пойм рек, по 
оврагам, балкам, в горах и т. д. Об- 
ширньх лесньх массивов избегаєт. 
Живет парами, которье сохраняются 
и в зимнее время. Гнездиться начи- 
нает в разньїжх числах марта. Гнездо, 
в постройке или ремонте которого 
принимают участие оба члена парне, 
располагаєется в густьх ветвях на не- 
большой вьсоте и бьиваєт хорошо 
скрьто. Наружная часть его состо- 
ит из сравнительно толстьх сучьев, 
переплетенньх стеблями травь и 
скрепленньжх  глиной, а внутрен- 
няя - из более тонких веток. Лоток 
глубокий, изнутри обмазан глиной. 
Сверху и с боков он прикрьт сучья- 
ми, образующими вьюсокий свод, в 
результате гнездо получаєтся ша- 
рообразнькм. Свод хорошо защищаєт 
яйца и птенцов от хищников. В клад- 
ке чаще всего бьваєт 5-8 зеленова- 
тьх яйиц с крапинками. Насиживаєт 
их одна самка, в течение 17-18 дней. 

Самец в зто время охраняєт гнездо и 
предупреждаєт самку об опасности. 
Первье дни после вьлупления птен- 
цов самка продолжаєт оставаться на 
гнезде. Корм им приносит самец. В 
возрасте 22-27 дней птенцьш начи- 
нают летать. Держатся вьгводками. 
Осенью все сороки собираются не- 
большими стайками и перемещают- 
ся поближе к поселениям человека, 
предпочитая небольшиє деревни и 
хутора. Здесь проводят зиму, питаясь 
отбросами. Сорока - всеядная птица. 
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Большое место в ее рационе зани- 
мают насекомье, в том числе такиєе 
вреднье, как хрущи, долгоносики, 
клопь-черепашки, пилильщики, са- 
ранчовьісє и др. Питается она также 
мьшевидньми  грьзунами,  яйца- 
ми и птенцами мелких и даже про- 
мьісловьх птиц. Из растительности 
поедаєт зерна злаков, подсолнечни- 
ка, арбуза, дьни, семена сорняков. 
Полезна истреблением вредителей 
сельского хозяйства. Кроме того, ее 
старье гнезда, подобно вороньим, 
охотно занимаются некоторьми со- 
вами и соколками - истребителями 
мелких грьвзунов. В Овид. р-не самая 
обьшчная птица. 
СПРАВЕДЛИВБІЕ ОТНОШЕ- 
НИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯ- 
МИ, справедливі відношення 
між поколіннями. Справедливое 
отношениє к будущим поколениям 
людей, которое показьтваєт до какой 
степени зкономические возможности, 
имеющиеся у ньнешнего поколения, 
также будут иметь место у будущих 
поколений; например, скажется ли 
деятельность ньшнешнего поколения, 
приводящая к необратимой потере 
биоразнообразия и все возрастающе- 
му зкологическому обеднению,, нега- 
тивно на благополучий будущих по- 
колений и даже поставит под угрозу 
их существованиєе. Иногда межпоко- 
ленная справедливость вьгражаєтся в 
постоянном уровне потребления во 
времени, постоянной реальной цене 
ресурса или индексе цен на ресурсь, 
постоянстве общего капитального за- 
паса на душу населения, постоянстве 
запаса природного капитала. 
СТАВРИДА, Ставрида, 
Тгаспигиз5 сгаспигиз обитаєт в Ат- 
лантическом океане и Средиземном 
море, в Северном море и западной 
части Балтийского. Два подвида рас- 
пространеньшю также у западньх бе- 

регов Южной Африки и у берегов 
Аргентинь. (Зто стайная пелагиче- 
ская рьба, достигающая длинь 50 
см, немного чаще, конечно, встреча- 
ются значительно более мелкие осо- 
би). Ставрида придерживаєтся зонь 
материкового шельфа, изредка вькі- 
ходит на свал глубин. В толще водьї, 
на поверхности или у дна образуєт 
мощнь6е скопления, удобнь6е для об- 
лова различньми орудиями. Пита- 
ется зоопланктоном, мелкой рьбой, 

иногда донньми или придонньвми 
беспозвоночньвми (креветки). В уме- 
ренньх водах нерестится только в 
теплое время года, в субтропиках и 
тропиках нерест длится практически 
кругльй год. Промьгсловое значение 
ее велико, но в Черном море ставри- 
да малочисленна. 
СТЕРЛЯДЬ, Стерлядь, Асірепз5ег 
гиїпепизя населяет реки бассейнов 
Каспийского, Азовского, Черного и 
Балтийского морей. Ото пресновод- 
ная рьба. Нерестится не каждькй год, 
а через год или даже два. На Днестре 
имеются озимне и яровье расьт стер- 
ляди. Они питаются беспозвоночнь- 
ми, преимущественно личинками на- 
секомьх, сидящими на затонувших 
корягах. Пожираєт личинок хироно- 
мид. Стерлядь в природе образуєт 
помеси с осетром и севрюгой («осе- 
тровьй шип», «севрюжий шип»). 
«Осетровьй шип» нередок на Волге; 
«севрюжий шип» известен еще и на 
Дону, Дунаєе, Днестре. На Днестре 

встречаются и бестерьг - полученье 
путем искусственного оплодотворе- 
ния жизнестойкиєе гибридьшю осетр- 
стерлядь, стерлядь-белуга и стерлядь- 
осетр. Занесена в ККУ 
СТРЕКОЗЬІ, Бабки, Одопатїа - 
изумительной красоть и яркости на- 
секомье, воспетьт во многих поззи- 
ях. Стрекоз бьваєт особенно много 
по берегам водоемов, но нередко 
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целье стай их носятся по опушкам 
леса. На лету они ловят свою добьеі- 
чу - комаров-дергунов, настоящих 
кровососущих комаров и других 
мелких насекомьх. Деятельнь в те- 

плое время дня, на солнце. Вечером, 
когда темнеєт и становится прохлад- 
но, стрекоза садится на камьшинку 
или ветку и застьваєт, пока снова не 
засияет солнце. Спаривание стрекоз 
происходит в воздухе. Оплодотво- 
ренная самка откладьваєт яйца либо 
прямо в воду в виде студенистьх ко- 
конов, либо в подводнье или даже 

в надводньюе части растений, про- 
дельвая яйцекладом надрез в коре. 
Из яиц вьходят живущиєе и разви- 
вающиеся в воде личинки, мало по- 
хожиє на взросльтх насекомьх. Но 
не менее Хищньюе. Поедают личинок 
других насекомьїх, например, поде- 
нок и комаров, мелких водньх чер- 
вей и других беспозвоночньх, отва- 
живаются нападать на мальков рьйб 
и головастиков. Личинки стрекоз не 
должнью подниматься к поверхности 
водь или вьлезать на берег, чтобьг 
дьшать. Растворенньй в воде кис- 
лород проникаєт в их организм не 
только через любой тонкий участок 
покровов, но и через специальнье 
дьхательньюе  органь. У личинок 
более мелких равнокрьвтльїх (лютки, 
стрелки) такими органами служат 
трахейнье жабрь, находящиєеся на 
заднем конце брюшка. У личинок 
крупньх стрекоз, наружньх трахей- 
ньх жабр не бьваєт. Дьжханиєе осу- 
ществляєтся только путем «вдохов» 
и «вьщдохов» водью через анальное 
отверстие в заднюю кишку. С силой 
вьталкивая воду из заднепроходного 
отверстия, личинка может бьжегстрьм 
толчком устремляться вперед, дви- 
гаясь по принципу действия реак- 
тивного двигателя. У болеє мелких 
стрекоз стадия личинки-наядьг до- 

вольно короткая - личинка вьжходит 
из яйца во второй половине лета, зи- 
мует, весной бьстро растет, несколь- 
ко раз линяет и в июне превращаєтся 
во взрослое насекомое. Дольше раз- 
виваєтся личинка крупной стрекозьт 
коромьсла. Она живет 2 года, линяет 
за зто время 10-11 раз и только на 3-й 
год превращающаяся во взрослую 
особь. Стрекозьт - отличнь6е летуньі, 
и часто их можно встретить на дале- 
ком расстояниий от тех водоемов, где 
они вьвелись. Способность к полету 
обеспечиваєт вьтживание стрекоз при 
вьсьжханий водоемов. А при подсь- 
ханиий временньх луж личинки круп- 
ньїх стрекоз, не имеющиєе трахейньїх 
жабр, переползают по траве в сосед- 
ниє водоемьж. Стрекоз известно бо- 
лее 3000 видов. Но внашем крає зто 
неизмеримо меньше. Практическое 
значение их невелико. В общем пре- 
обладает польза - взрослье стреко- 
зьт истребляют много кровососущих 
насекомьїх - комаров, мошек и др. 
Личинок же самьжх стрекоз охотно 
поедают бентосоядньве рьбьг - кар- 
ль, лини и др. Взрослье же стрекозьт 
являются излюбленньм кормом для 
золотистьх шщурок. Стрекозью оби- 
тают повсеместно в Овид. р-не, но 
наийбольшее число видов встречается 
в Нижнеднестровском НПП. 
СТРИЖ ЧЕРНЬІЙИ, Серпокри- 
лець чорний, Ариз ариз. буровато- 
черний со слабьм зеленоватьм отли- 
вом. Летом зтой птицьг перья сильно 
вьгорают и общая окраска бледнеет. 
Длина крьла 15-18 см, вес 95-110 г. 
Населяєт Европу, за исключениєем ее 
тундровой части, и Северо-Западную 
Африку; за Уралом селится до Забай- 
калья и полуострова Ляодунь, распро- 
страняясь на север до 62-65" северной 
широтьв, на юг до Палестинь, Сирий 
и Гималаєев. На зиму чернье стрижи 
отлетают в Африку, занимая всю ее 
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южную часть от зкватора до южной 
оконечности материка, а также Ма- 
дагаскар. В настоящее время стриж в 
большей части ареала является город- 
ской птицей. Гнездится он и в сель- 
ской местности, особенно где имеют- 

ся каменнье постройки - церкви, си- 
лоснье башни и т. д. Чернье стрижи 
прилетают поздно, и их прилет озна- 
чает обьічно наступление устойчивой 
теплой погодьг6. Через какое-то время 
приступают к гнезд достроению кото- 
рое длится 8 дней. Затем откладьвают 
яйца: 2, реже 3. Потому о них и гово- 
рят: появляются «на спине циклона». 
В году одна кладка. Насиживают обе 
птиць. Длительность насиживания 
колеблется между 16 и 11 днями, что 
зависит от погодьг. Если похолодало и 
идут дожди, много времени уходит на 
поиски корма и насиживать попросту 
некогда. Впрочем, в особенно плохую 
погоду стриж и прячется в гнезде. Но 
от такого «насиживания» мало тол- 
ку: голодная птица не может произ- 
водить необходимого для инкубации 
тепла. А если с питаниєм становится 
совсем плохо, стрижи освобождают 
себя от гнездовьїжх забот - вьюбрась- 
вают яйца из гнезд даже тогда, когда 

до вьмлупления птенцов остаєтся не- 
много времени. Вьведшиеся птенць 
находятся на иждивений родителей 
долго и в разнье годь разное время. 
В найболее благоприятньх случаях 
они вьмлетают из гнезда на 38-39-й 
день, в неблагоприятнью ГОодь на- 
ходятся в гнезде до 56 дней. Птенць 
черного стрижа обладают одной нео- 
бькновенной особенностью. Они не 
являются строго гомотермньрми (те- 
плокровньтми) существами. В случає 
голодания температура тела птенцов 
спускаєтся иногда даже до 20 С, и они 
впадают во временное оцепенениє. В 
таком состояниим могут без вреда для 
себя голодовку переживать в течениєе 

9 и даже 12 дней. В местах, где жи- 

вут чернье стрижи, редкое лето про- 
ходит без временньжх похолоданий и 
связанного с ними резкого недостатка 
кормов. Наступающая в таком случає 
приостановка жизненньжх процессов 
у птенцов (оцепенениг) дает возмож- 
ность взросльм птицам оставить их 
без присмотра и откочевать на не- 
сколько дней в места, где кормовье 
условия лучше. Зто так назьваємьіе 
летние, или погоднье миграции, при 
которьх стрижи отлетают от гнезд на 
расстояние 40-70 км. Зта особенность 
наиболее ярко проявляется в местах, 
подверженньх частьт летним цикло- 
нам, несущим холода и дожди, что 
бьюваєт, например, в странах Скан- 
динавий и в Финляндии. У стрижей 
отсутствует период семейной после 
- гнездовой жизни. Случаєтся, что 
молодьве стрижи вьлетают из гнезда 
и сразу же покидают свою гнездовую 
территорию, хотя взросльюе птиць! 
еще могут собирать корм для них. Но 
бьвают и наоборот: родители (чаще 
все же один из них) отлетают, когда 
птенць еще находятся в гнезде. Но 
так или иначе птенцью начинают са- 
мостоятельную жизнь без помощи 
родителей. Таким образом, дата от- 
лета зависит у стрижей от того, какой 
длительности в данном году бьл у 
них гнездовой период и в какие сроки 
он начался. Чем лучше погода летом, 
тем стрижи гнездятся раньше, тем ко- 
роче цикл их гнездовой жизни и тем 
раньше происходит у них отлет. Стоит 
сказать несколько слов о процессе вьі- 
кармливании птенцов черного стрижа 
и об их росте. Родители не в состояний 
подлетать к гнезду с каждой пойман- 
ной ими мошкой. Позтому набирают 
полньй рот корма, обволакивают его 
слюной и затем несут зтот пакетик де- 
тям. За рабочее время, а оно в Овид. 
р-не для стрижей равно примерно 20 
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часам, родители приносят корм де- 
тям 34 раза, а перед вьілетом птенцов 
только 4-6 раз. Птенць приобретают 
максимальньгшй вес примерно на 20-й 
день жизни, а потом худеют. 
СУДАК, Судак, упідоз5тедіоп 
Іисіорегса - самьгй крупньй предста- 
витель семейства окуневьх, достигаю- 
щий иногда 120 см длинь и 12 кг веса. 
Обьвшчнье размерь судака 60-70 см, вес 
2-4 кг. Спина судака зеленовато-серая, 
по бокам 3-12 буро-черньгх полос. Рас- 
пространен в реках впадающее в Бал- 
тийское, Черное, Азовское, Каспий- 

ское, Аральское и Згейское моря. Но 
ареал его расширяєтся благодаря ак- 
тивной деятельности человека. Так, в 

ХІХ в. судак бьл завезен в некоторье 
озера Англиий. По образу жизни раз- 
личают две его биологические формь: 
жилую, или туводную, и полупроход- 
ную. Жилой населяет реки и чистьве 
озера. В озерах и водохранилищах 
держится на разньх глубинах в зави- 
симости от размещения пищи, содер- 
жания кислорода и температурьїі водь. 
Предпочитает температуру 14-18"С, 
избегаєт водоемов с неблагоприятньтм 
кислородньм режимом. Полупроход- 
ной судак поднимаєтся для нереста, 
из Черного моря в Днепр, Днестр, и 
Дунай, из Азовского - в Дон и Кубань, 
из Каспийского - в Волгу. Около 909/ 
всего улова судака дает полупроходная 
форма. Икра у судака мелкая и плодо- 
витость вьісокая: например, от 200 000 
икринок до 1 000 000. Нерест проис- 
ходит на утренней заре, икра вьіметь- 
ваєтся в течение 1-2 часов. Место для 
откладки икрьт вьгбираєт самец и очи- 
щаєт его от ила. Для нереста судак ис- 
пользует самьй различньй субстрат. В 
дельте Днестра он откладьваєт икру 
на растительность, песок, иногда - на 
камни. Такая пластичность способ- 
ствует тому, что самки успешно от- 
кладьвают икру и на искусственньве 

нерестилища (ветви ели; мочало; син- 
тетические волокна, пришитье к меш- 
ковине, натянутой на раму; на листьт 
шифера, имитирующего плоский ка- 
мень). Самец предохраняєт отложен- 
ную икру, от зайления, смьвая грязь 
частьми ший сильньми  движениями 
грудньх плавников, отгоняєет от гнезда 
других судаков, но почти не обращаєт 
внимания на плотву, окуня, колюшку; 
более того, плотва часто откладьгваєт 

в гнездо судака свою икру, что являет- 
ся своего рода «гнездовьм паразитиз- 
мом». Скорость развития икрь зависит 
от температурь: при 9-11?С личинки 
вьлупляются через 10-11 суток, при 
18-222С - через 3-4. После всасьвания 
желточного мешка личинки питаются 
зоопланктоном. На втором месяце су- 
дак переходит на питание крупньюми 
беспозвоночньми - мизидами, кумо- 
вьми раками, а также молодью рькб. 
Если молодь судака все время обеспе- 
чена подходящим кормом, она бьшстро 
растет и к осени достигаєт 10-15 см. 
Судака удовлетворяєт относительно 
мелкая добьтча: в северньжх озерах 
ерш, окунь, уклея, плотва тюлька, 
бьшчки, в общем малоценная рьіба. 
На І кг своего веса потребляєт ее 3,3 
кг Ото меньше, чем требуется щуке. 
Есть у судака и враги. Его личинками 
питаются беспозвоночньвю, особенно 

циклопь. Молодь судака потребляют 
окунь, щука, угорь, сом. Судак - очень 
ценная промьгсловая рьвба. Ловят его и 
любители. Но попадаєтся он им толь- 
ко утром, под вечер или ночью. После 
зарегулирования стока Днестра есте- 
ственнье условия нереста судака ухуд- 
шились, однако зтот вид еще успешно 
отлавливаєтся в Днестровском лимане 
и в устьевой зоне реки Днестр. 
СУРОК СТЕПНОЙ, Биайбак, 
Магтотїа БорбакК - однин из круп- 
ньх представителей беличьих дли- 
на 50-70 см, масса нажировавшихся 
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самцов достигаєт 5,7 кг. Тело неу- 
клюжее, на коротких сильньх ногах с 
крупньми когтями. Голова большая, 
уплощенная, шея короткая. От дру- 
гих сурков байбака легко отличить 
по короткому хвосту (не более 15 см) 
и однотонной песчано-жбелтой окра- 
ске. В прошлом байбак бьмл широко 
распространен по степной и отчасти 
лесостепной зоне от Венгрии до ИЙр- 
тьша, в том числе и на территории 
Овид. р-на. Умеренньй вьтпас скота 
и близкое соседство человека на него 
не влияют. Однако под влияниєм рас- 
пашки целинньх земель почти исчез. 
Остался кое-где только на «неудо- 
бьях» в Луганской и Харьковской об- 
ластях. Ото, нераспаханньтює склонь 
оврагов, балок, речньїх долин, межи, 

вьшонь и даже обочинью просблоч- 
ньх дорог. Занесен в ККУ. | 
СУСЛИК КРАПЧАТЬТИ, Хов- 
рах крапчастий, Сітейц5я 5изіїсиз. 
В Овид. р-не поселяется на нераспа- 
ханньх полосках степей: на вьго- 
нах, по обочинам грунтовьжх дорог, 
межам полей, склонам балок и дру- 
гим «неудобьям». Норьг простьге, с 
небольшим числом вьходов и мало- 
заметньм вьюбросом. Селится как ко- 
лониями, так и в одиночньх норах. 
Активен преимущественно в утрен- 
ние и вечерние чась6. В рационе пре- 
обладают злаки: овсяница, КОВЬІЛИ, 
овсюги и мятлики. На поля с зерно- 
вьми культурами заходит до 40-50 
м от межи. Пробуждение от зимней 
спячки бьваєт от конца февраля до 
серединь  марта.В летнее тепловоге 
оцепенение впадаєт с августа до кон- 
ца сентября. Среднее число детень(- 
шей в помете 6-7. Занесен в ККУ. 
СЬІЧ ДОМОВОЙ, Сич хатній, 
АШепе посіша. Длина его 23-28 см 
при размахе крьшльев 57-64 см, вес 
160-130 г. Окраска взросльх самцов и 
самок сверху бурая со светльми бело- 

ватьшми пятнами, снизу белая с бурьшм 
продольньтм рисунком. Домовьій сь6ч 
широко распространен в Централь- 
ной и Южной Европе, в Северной 
Африке в Передней, Средней и Цен- 
тральной Азиий (на юг до Йрака, Аф- 
ганистана, Белуджистана, на восток 
до Северного Китая, Тибета и Кореи). 
Держится главньм образом в открь- 
том ландшафте. В Овид. р-не обита- 
ет кругльй год, считается оседлой 
птицей. Образует постояннью парьг. 
Гнездится в норах, вьтрьтьх в обрь- 
вах, в постройках человека, иногда в 

скирдах сена; редко роет собственнье 
гнездовьге норки. Но гнезда как тако- 
вого у него нет. В кладке 4-5, иногда 
и больше, до 8, бельжх яйиц. Насижи- 

ваєт главньм образом самка, в тече- 
ние примерно 4 недель. В месячном 
возрасте птенцьг покидают гнездо, но 
достигают полного роста, когда им 
исполнится 5 недель. Первое время 
вьводки держатся вместе. Охотится 
домовьій сьїтч главньм образом в су- 
мерках и в начале ночи - на грьзунов, 
насекомьх, пресмьікающихся и птиц. 
СЬШГЧИК ВОРББИНЬ (Й, Сичик- 
горобець, СІацсіфіит раз5егіпит. 
Общиє размерь: длина 15-17,5 см, 
размах крьмьев 35---39 см, длина 
крила 9-11 см, вес 55-30 г. Общая 
окраска спинной сторонь бурая с бо- 
леє или менее сероватьм оттенком, 
брюшная белая с бурьіми продольньі- 
ми полосками. По бокам зоба и груди 
темное с бельми отметинами пятно. 
Оседлая птица, населяющая вьгсоко- 

ствольнье, преимущественно хвой- 
нье леса. В негнездовое время отме- 
чаются иногда незначительнье кочев- 
ки. В Овид. р-не. встречаєется зимой. 
Для воробьиного сьтчика характерно 
собирание запасов пищи, складьває- 
мье в дуплах. Зто убитьгже сьшчиком 
мьшевидньєе грьзуньт мелкие птиць. 
Занесен в ККУ. 
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ТАРПАН, Тарпан, Едиц5 Теги5 - вьг- 

мерший предок современной лошади, 
являющийся подвидом лошади Прже- 
вальского. Ещбе в ХУМПІ-ХІХ веках 
бьл широко распространдн в степях 
Европь. В ХМПІ веке водилося и на 
территорий ньнешней Одесской об- 
ласти, в т.ч. и в Овид. р-не. Зто бьли 
невьсокиєе лошадки с относительно 
толстой горбоносой головой, остро- 
конечньми  ушами, густой, почти 
курчавой шерстью, сильно удлиняв- 
шейся зимой. Цвет летом бьпл равно- 
мерньй нчерно-бурьй, желто-бурьй 
или грязно-желтьй, зимой светлеє. 
Вьсота в холке достигала 136 см, 

длина тела - 150 см. Ходили табуна- 
ми, иногда по нескольку сотен голов, 
которье распадались на маленькиє 
группь с жеребцом во главе. Бьли 
крайне осторожньгт и пугливь. Жите- 
лям причиняли вред, уводя домашних 
кобьтл и поедая запась сена в степи. 
Позтому из-за вкусного мяса на них 
усиленно охотились. Считаєтся, что 
тарпаньт вьтмерли из-за распашки сте- 
пей под поля. В 1918 году в имений 
близ Миргорода в Полтавской губер- 
ними умер последний из них. Ньне его 
череп хранится в Зоологическом му- 
зее МГУ, а скелет - в Зоологическом 

институте  Академий наук Санкт- 
Петербурга. 
ТЕРРИТОРИЯ  ЗТАЛОННАЯ, 
еталонна територія - природньй 
территориальньй комплекс любого 
ранга (фация, урочище, ландшафт), 
обладающий типичньми свойствами, 
соответствующими обьвчно нормаль- 

ному  (естественному)  состоянию 
(процессу), принимаємьдй в качестве 
стандарта для всех представителей 
того же типа или для региона и ис- 
пользуемьй как мерило или образец 
при оценке состояния топологически 
сходньх территорий и при зкологи- 
ческом мониторинтге. 
ТЕХНОГЕННЬТЙИ ФАКТОР, 
техногенний фактор - влияние, 
оказьваємое промьшіленной деятель- 
ностью на организмь, биогеоценоз, 

ландшафт, биосферу (в отличиєе от 
естественньх, или природньх фак- 
торов). Поскольку практически дея- 
тельность человека носит все более 
индустриальньй характер (добьваю- 
щая и обрабатьтвающая отрасли, с.-х. 
технологий, коммунальное хозяйство 
и т.п.), Т.ф. по сути становится сино- 
нимом антропогенного фактора. 
ТЕРН, Терен, Ркипиз8 5ріпоза - 
распространенньй в Европе, на Кав- 
казе и в Западной Сибири колючий 
кустарник с терпкими темно-синими 
плодами. Он регулярно даєт обиль- 
нье отпрьски от поверхностньх кор- 
ней и часто разрастаєтся в густье за- 
росли на опушках лесов, по оврагам и 
берегам рек. 
ТИПЧАК ИЛИ  ОВСЯНИ- 
ЦА ЖЕЛОБЧАТАЯ, Типчак, 
Кез5гиса 5иїсата. Образует такие же 
«кусть»», как и ковьшмли, но гораздо 
меньшего размера. Вьсота типчака 
не превьшаєет полуметра. Дернови- 
ньт его более рьхлье, чем у ковьглей, 
а листья короче и тоньше. Совер- 
шенно иной вид имеет и соцветие- 
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метелка. Считаєтся хорошим кор- 
мовьм растениєем (при пастбищном 
использовании территорим). 
В Овид. р-не встречаєтся на целин- 
ньх участках степей в прибрежной 
зоне Черного моря, Днестровского 
лимана, в балках, на курганах. За- 
несен в ККУ. 
ТИРКУШКА СТЕПНАЯ, 
Дерихвіст степовий, Сіагеоіа 
погдтаппі. Область распростране- 
ния птицьв охватьваєт степи от Ру- 
мьниий и низовьев Дуная на западе 
до предгорий Алтая на востоке. На 
юг доходит до Кавказа, дельть Вол- 

ги, низовьев Сьрдарьи и предгорий 
Тянь-Шаня. Пищей для нее служат 
различньюе  насекомьюе:  навознье 
жуки, кузнечики, саранча. В Африке, 
где тиркушки зимуют, их назьвают 
саранчовьми птицами. В Овид. р-не 
встречается крайне редко на пролете. 
Занесена в ККУ. 
ТИРКУШКА ЛУГОВАЯ, 
Дерихвіст лучний,  Сіагеоіа 
ргабіпсоїа. Отличаєтся от степ- 
ной рьжим подбоем крила и рьі- 
жими  подмьшечньми  перьями.В 
Овид. р-не иногда гнездится в пой- 
ме р.Барабой. Часто встречаєтся на 
пролете. Занесена в ККУ. 
ТОЛСТОЛОБИК, Товстолобик, 
Нурорпіїаїтісріпує піоїйікіх - 
рьіба населяющая реки Восточной 
Азиий от Амура на севере до Южно- 
го Китая на юге. Акклиматизирован 
во многих странах Европьі, в т.ч. и в 
Украмйне. Первье дни после перехода 
на активное питание он потребляєт 
зоопланктон, но достигнув 16 мм на- 
чинает питаться также фитопланкто- 
ном. Вскоре фитопланктон - мелкий, 
малокалорийньїй, но  имеющийся 
в большом количестве - становит- 
ся единственньм кормом для зтой 
рьбь. Она обладает рядом морфоло- 
гических приспособлений для такого 

питания. Ее жаберньй аппарат пред- 
ставляєт собой настоящую  сетку. 
Тонкиєе, близко поставленньєе друг к 
другу жаберньєе тьчинки соединяют- 
ся между собой поперечньми пере- 
мьшчками, образуя «сито». Задержан- 
нье им водоросли сжимаются в ком 
глоточньми зубами, и жерновком, 
затянутьтм мягкой слизистой оболоч- 
кой. Пища в спрессованном виде по- 
ступает в кишечник, длина которого 
у взрослой особи превьшаєт длину 
тела в 10-13 раз. Весной основной 
пищей толстолобика является де- 
трит, летом, в период цветения, - 
фитопланктон. Икру самки мечут во 
время летнего подьема водьг. Плодо- 
витость - 490-540 тьс. икринок. Зто 
ценная раститель-ноядная рьгба, очи- 
щающая водоемьгх. Достигаєет длинь 

І м, веса 16 кг. Й дает довольно вкус- 
ное мясо. В Днестровском лимане 
ОБЬІЧНЬІЙ ВИД. 
ТРАВНИК, Коловодник звичай- 
ний, Тгіпра оїапиз - довольно кри- 
кливая птица, гнездящаяся по травя- 
нистьтм болотам и мокрьгюм лугам рас- 
пространена почти по всей Европе, 
кроме Балканского полуострова, и в 
Азий до Татарского пролива. Зимуєт в 
Африке, Южной Азиий. Общий окрас 
светло-бурьшй с белой задней частью 
спинь и с белой полосой на крьюльях. 
В Овид. р-не гнездится в пойме реки 
Барабой и иногда в дельте Днестра. 
На пролете весной и осенью - обебіч- 
ньй для района вид, населяющий 
мелководья водно-болотньжх угодий 
Сухого и Днестровского лиманов. 
ТРИТОН обьікновенньй, Три- 
тон, Ткіїшки5 ушід?агія - один из 
мелких земноводньїжх длиной около 
З см, из которьїт примерно половина 
приходится на хвост. Кожа гладкая 
или мелкозернистая. Окраска верх- 
ней стороньшю тела оливково-бурая, 
нижняя желтоватая с мелкими тем- 
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ньми пятнами. Окраска самцов в 
брачньй период становится ярче, а 
от затьмлка до конца хвоста вьрас- 
таєт фестончатьтй гребень, с оран- 
жевой каймой и голубой полосой с 
перламутровьм блеском. У самки 
ничего зтого нет, но цвет ее стано- 
вится ярче. Гребень самца тритона 
представляєт собой дополнитель- 
ньй орган дьхания и богат капил- 
лярньми сосудами. Распространен 
от Франции, Англий и Южной Шве- 
ции до Западной Сибири включи- 
тельно. Водоемь, вьібираємье три- 
тонами, представляют собой мелкиє 
озера, старицьв, прудьгв, канавь, ру- 
чьи, наполненньте водой ямь! и Т. п. 

Здесь в мае - июне чаще всего и уда- 
ется увидеть тритонов, оживленно 
плавающих в воде и периодически 
поднимающихся к поверхности за 
воздухом. На суше встретить три- 
тона удаєтся очень редко, хотя его 
численность обьічно весьма внуши- 
тельно. Мало тритонов бьваєт толь- 
ко в годь после малоснежнь5х мо- 
розньх зим, когда гибнут на местах 
зимовок. Корма тритонов резко от- 
личаются по составу в период их во- 
дного и наземного существования. 
Обитая 1,5-3 месяца в воде, трито- 

нь поедают личинки комаров (дол- 
гоножек, кусак, толкунцов). Имеют 
значениє в питаний тритонов так- 
же низшиєе ракообразнье, личинки 
стрекоз, клопь-гребляки, личинки 
жуков-плавунцов, водньюе моллю- 
ски, икра рьіб и лягушек. В период 
пребьвания на суше до ухода на 
зимовку, т. є. 2-4,5 месяца, тритоньтг 
кормятся многоножками (15-189/), 
панцирньми клещами (9-2090), до- 
ждевьми червями (5-239/0), гусени- 
цами (6-10906), насекомьми (4-99/) 
и другими беспозвоночньми. На 
зимовку (в кучи листвь, норьі грь- 
зунов и кротов, иногда подваль- и 

погреба) уходят в октябре. Обьїчно 
расстояниє от водоєма до места 
зимовки не превьшаєт 50-100 м. 
Зимовки тритонь покидают в кон- 
це марта - начале апреля. Ото один 
из найболее устойчивьїх к низким 
температурам вид наших земно- 
водньмх. Враги его - ужи, гадюки, 
айстьт, цапли. Обькновеннь6й три- 
тон относится к числу наийболее 
полезньжх земноводньюх, поскольку 
уничтожаєт большое количество 
личинок комаров, в том числе и ма- 
лярийньх. В Овид. р-не обьгчен. 
ТОКСИЧНЬТЕ ОТХОДЬЇ, 
токсичні відходи - отходь, содер- 
жащиє вещества, которьюе при кон- 
такте с организмом человека могут 
вьзвать заболевания или отклонения 
в состояний здоровья. 
ТОПОЛЬ  БЕЛЬТЙИ, Тополя 
біла, Роришіизя аїБа. Растет в сред- 
ней и южной полосах Европь, на 
Кавказе и в Малой Азиий, в Южной 

Сибири (до Алтая и Томской обла- 
сти). Очень широко культивируется 
в парках и на улицах почти по всему 
свету. В Овид. р-не и в дельте Дне- 
стра обьїчнь6й вид. 
ТРОПА ЗКОЛОГИЧЕСКАЯ, 
Стежка єкологічна - зто специ- 
ально оборудованньй маршрут, про- 
ходящий через различнью зкологи- 
ческиє системь и другие природнье 
обьекть, архитектурнье памятники, 
имеющие зстетическую, природоох- 
ранную и историческую ценность, 
или письменную (стендьг, аншлаги и 
т. п.) информацию об зтих обгектах. 
Ее организация - одна из форм вос- 
питания зкологического мьшіления и 
мировоззрения. 
ТРЯСОГУЗКА БКЛАЯ, Пли- 
ска біла, Мосасіа аіБа. Длина 
(от кончика клюва до конца хво- 
ста) около 200 мм, из них 100 мм 
приходится на хвост, масса 20-23 г. 
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Очень ловко и бьстро бегая по зем- 
ле, птичка беспрестанно потряхи- 
ваєт хвостиком, получила названиє. 
Оперение ее светлое, в основном бе- 
льх и серьх тонов, на горле и груди 
большое черное пятно, а на темени 
черная шапочка; брюхо серовато- 
белое. Гнездится белая трясогузка в 
Европе, Азий, Африке и на приле- 
гающих к зтим материкам островах, 
а также в северо-западньх областях 
Северной Америки. На территориий 
своєго обширного ареала образует 
14 географических форм (подвидов). 
Подвидьв, обитающие в северньх и 
центральньх частях ареала, - пере- 
летнье, жители в жарких стран ведут 
оседльй образ жизни. В Овид. р-не 
обьчнь6й гнездящийся вид. 
ТУРИЗМ, туризм - временньвй 
вьтезд человека с места постоянно- 
го жительства в оздоровительнь(х, 
познавательньх, профессионально- 
деловьх или иньіх целях без опла- 
чиваємой деятельности в месте 
пребьгвания. 
ТУРУХТАН, Брижач (Коло- 
водник), РюуїотасПпиз5 риєпах - 
перелетная птица весом в среднем 
134 г. (самец) и 108 г. (самка). Гнез- 
дится главньм образом в тундре 
и лесотундре. Особенно красивь 
самцью в брачном наряде. Весной 
такиєе птиць лятят в Тундру в том 
числе и через Овид. р-н, останав- 
ливаясь на мелководьях пресньсх 
водоемов. Осенью, направляясь из 
Тундрь в Африку турухтаньт вновь 
пролетают через Овид. р-он. Осо- 
бенно много их на мелководьях Ба- 
рабоя в районе Грибовки. 
ТУР, Тур, Воз8 ргітієепішя - перво- 
бьтньй дикий бьк. Предок европей- 
ского крупного рогатого скота. Жил 
со второй половиньг антропогена в 
лесостепях и степях Восточного по- 
лушария, в том числе и на террито- 

рий Овид. р-на. Зто бьмл очень краси- 
вьІЙ и мощньг6й зверь с мускулистьм, 
стройньм телом вьісоТтой в холке 
около 170-180 см и массой до 800 
кг. Вьісоко посаженная голова била 
увенчана длинньми острьми рогами. 
Окраска взросльх самцов бьла чер- 
ной, с узким бельм «ремнем» вдоль 
спинь, а самок и МОЛОДЬхХ жЖивОотТнЬхХ 
- рьжевато-бурой. Питались травой, 
побегами и листьями деревьев и ку- 
старников. Гон приходился у них на 
осень, а телята появлялись весной. 

Жили небольшими группами или в 
одиночку, а на зиму обьединялись в 
более крупнье стада. Естественньх 
врагов у туров не бьмло. Зти силь- 
нье и агрессивньт животньвве легко 
справлялись с любьм хищником. В 
историческое время тур встречал- 
ся почти по всей Европе, а также в 
Северной Африке, Малой Азиий и на 
Кавказе. В Африке бьл истреблен 
еще в третьем тьсячелетиий до н. 3., 
в Месопотамиий - примерно к 600 г. 
до н. 3. В Центральной Европе его 
исчезновениє совпало с интенсив- 
ньми рубками лесов в 9-11 веках. В 
12 веке турь еще встречались в бас- 
сейне Днепра. Записи о непростой и 
опасной охоте на них оставил Влади- 
мир Мономах. К 1400 году турь оби- 
тали только в относительно малона- 
селенньх и труднодоступньх лесах 
Польши и Литвь(, где бьли взять под 

охрану закона и жили как парковье 
животнье в королевских угодьях. В 
1599 году в королевском лесу в 50 км 
от Варшавьт еще обитало маленькоге 
стадо туров - 24 особи. К 1602 году 
в зтом стаде осталось всего 4 зверя, 
а в 1627 году погиб последний тур на 
Земле. В настоящее время находятся 
знтузиасть, надеющиеся возродить 
туров, используя, в частности, ис- 
панских бьков, более других сохра- 
нивших чертьт своих диких предков. 
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ТЮЛЬКА ЧЕРНОМОР- 
СКАЯ, Тюлька чорноморська, 
СТпреопейа деїсаєца населяєт 
Азовское море и опресненнье ча- 
сти Черного у берегов Румьний и 
Болгарий. Входит в низовья рек, 
поднимаясь вверх на 50-70 км; хо- 
рошо живет и в водохранилищах. 
Питаєтся главньшм образом весло- 
ногими рачками шпланктона. Не- 
рестится главньм образом в має 
при температуре водьг6 13-20"С, а в 
лиманах Черного моря преимуще- 
ственно в апреле - июне при тем- 
пературе 11-19"С ( в пресной воде 
при 15-24"7С). Особенно упитанной 
бьваєт осенью, когда содержание 
жира в ее теле доходит до 17-18,597. 
Имеет существенное значение в 
питаний хищньх рьг-6б, главньвм об- 
разом судака. 
ТЮЛЕНЬ-МОНАХ,  Тюлень- 
монах, МопасПпи5 топасПпи5з - 
находится сейчас под угрозой ис- 
чезновения. В водах Черного моря 
встречался до конца прошлого 
столетия  единичньми  особями 
и небольшими группами у юго- 
западного побережья Крьма. В 
настоящее время небольшое коли- 
чество обитает у побережья Бол- 
гарий, где имеєется два очень ма- 
леньких стада, размножающихся у 
мьса Калиакра и к югу от Бургаса. 
Изредка одиночнье особи встре- 
чаются у берегов Румьгіним. Часть 
черноморской популяции обитаєт 
в прибрежной зоне Турции. С 1946 
по 1951 годьшт бьло отмечено не- 
сколько случаєв поимки тюленей- 
монахов в рьболовньгее сети в райо- 
не северньжх участков Дунайской 
дельть. Снижениє численности и 
полное их исчезновениє в Черном 
море обусловлено антропогенньтіюм 
воздействием, в том числе прямьім 
уничтожением. Занесен в ККУ. 

ТЮЛЬПАН ШРЕНКА, Тюль- 
пан Шренка, ТиПра 58сігепкії. 
Характеризуется широким  ареа- 
лом. Произрастаєт в степях, полу- 
пустьшнях и пустьнях европейской 
части Россиий (Заволжье, Нижний 
Дон, Кавказ), а также в Западной 

Сибири и Средней Азии. В Украмй- 
не встречаєтся в Причерноморье 
и в Крьму. Растения 10-40 см вь- 
сотой. Луковица 1.5-3 см в диам., 
с тонкокожистьми черно-бурьми 
чешуями, с внутренней стороньг 
по всей поверхности волосистькми. 
Стебель гольй, иногда опушеннь(кй. 
Листья в числе 3-4 (5), отогнутье, 
серповиднье, расставленнье, более 
или менее курчавьге, гольгве или опу- 
шеннье, не превьшающиєе цветок; 
нижний лист линейно-ланцетньій 
или продолговатьй. Цветок один, 
краснь6й (но часто даже в пределах 
одной популяции встречаєтся окра- 
ска от белой до темно-вишневой и 
фиолетовой, розовой, сиреневой, 
желтой, различньт сочетаний пе- 
строй). Листочки  околоцветника 
относительно короткие, широкиєе, 
тупье. Пятно у их основания чер- 
ное, с желтьм окаймлениєем, жел- 

тое или вообще отсутствуєт. Тьнчи- 
ночнье нити от желтьх до черно- 
фиолетовьмх; пьльники почти в 2 
раза длиннее нитей. Завязь цилин- 
дрическая, рьюльце сидячее. Самьій 
изменчивьій вид. В Оьгшид. р-не цве- 
тет в мае, продолжительность цве- 
тения 12-15 дней. Занесен в ККУ. 
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УДОД, Одуд, Прира ерорз населяєт 
Европу к северу до С.-Петербурга, 
Азию на север до Омска, на юго- 
востоке до нижнего течения Амура. 
Есть зта птица на Цейлоне Суматре 
в долине Нила и по всей Африке 
гнездится и на Мадагаскаре. Удод - 
птица средних размеров, с хоро- 
шо развитьм чехолком на голове. 
Оперениєе пестрое, охристо-рьтжее с 
черньм и бельм. Брюшная сторона 
тела розовато-рьжая. Длина крьмла 
13,5-15 см, вес 70 г. Удодь в средних 
широтах перелетнью птиць. Охотно 
селятся в культурньх ландшафтах, 
устраийвая гнезда нередко и в построй- 
ках человека. Постояннь6е, парьг удо- 
дов в разгар размножения и позднее 
издают несколько глухой крик: «уп- 
уп-уп... уп-уп-уп», похожий на слова 
«худо тут». Й зто имеет свой осно- 
вания, так как удодьі селятся еще и 
на разнообразньжх пустошах. Гнез- 
да размещают в дуплах деревьев, в 
пнях, в грудах камней, в застрехах и 
фундаментах домов, в кучах кизяка, в 
щелях глиняньх построек. Однаждьт 
гнездо бьмло найдено в скелете пада- 
ли. Раз заняв место, птица стремится 
пользоваться им несколько лет под- 
ряд. Гнезда очень неопрятнь, издают 
резкий неприятней запах. Самка от- 
кладьгваєт 5-6 яйц, иногда только 3,а 

иной раз даже 12, по одному в сутки. 
Яйца матово-белого цвета с серова- 
тьм, голубоватьшм и охристьм нале- 
том. Насиживаєт их самка в среднем 
17 дней. Самец кормит, а под конец 
и заменяєет на гнезде. Птенцьг на- 
ходятся до полного оперения 22-24 

дня. Первое время семья удодов дер- 
жится вместе и родители подкармли- 
вают птенцов. Но вскоре старьне от- 
деляются от молодьх, и начинаются 
кочевки. постепенно  переходящиєе 
в отлет. Кормятся удодью преимуще- 
ственно насекомьми и их личинками 
В степях поедают много кузнечиков. 
В Овид. р-не обьічнь. Й 
УЖ ОББІКНОВЕННЬТЮЙ, Вуж 
звичайний, Хаїгіх пактіх. Он хоро- 
шо отличается от всех других наших 
змей двумя большими, хорошо За- 
метньми светльми пятнами (желть(е, 
оранжевьге, грязно-белье) по бокам 
головь. Цвет верхней стороньг тела 
ужа - от темно-серого до черного, 
брюхо белое с неровной черной поло- 
сой. Длина ужа может достигать 1,5 
м, но обьічно не превьшиаєт І м; самки 
заметно крупнеє самцов. Уж населя- 
ет Северную Африку, всю Европу, за 
исключением самьх северньгх ее ча- 
стей, и Азию на восток до Централь- 
ной Монголии. На Скандинавском по- 
луострове почти достигает полярного 
круга. Южная граница ареала прохо- 
дит через Южную Палестину и Цен- 
тральньй Иран. Места обитания ужа 
разнообразнь, но непременно влаж- 
нье -- по берегам спокойньх рек, озер, 
прудов, травяньх болот, в пойменнь5х 
лугах, но встречаются иногда даже в 
открьтой степи и горах. Нередко се- 
лятся в огородах, садах, на скотньгх 
дворах и заползают иногда в различ- 
нье хозяйственнье постройки. Ужи 
активньюе, подвижньвюв змей. Бьюстро 
ползают, могут лазать по деревьям и 
отлично плавают. Охотятся преийму- 

7 643 7- 



щественно в утренниє и вечерниє 
чась.. Днем любят греться на солнце, 
свернувшись на заломах тростника, 
камнях, склоненньжх над водой дере- 
вьях, кочках, гнездах ВОДЯНЬХ ПпТИЦ. 
К спариванию приступают в конце 
апреля - мае, после первой весенней 
линьки. В июле - августе самки одной 
порцией откладьгвают от 6 до 30 мяг- 
ких, покрьтьх пергаментной оболоч- 
кой яиц. Они легко гибнут от вьїсьха- 
ния, позтому змеи откладьвают их во 
влажньєе, хорошо сохраняющиєе тепло 
(25-30?) места: под опавшие листья, в 
сьрой мох, кучи навоза брошеннье 
норьг грьзунов, трухлявье пни. Йно- 
гда, в одном месте откладьваєт яйца 
несколько самок. Описан случай, ког- 
да под лежавшей на лесной поляне 
старой дверью бьло найдено свьше 
1200 яиц ужей, расположенньх в не- 
сколько слоев. Инкубация длится око- 
ло 5-9 недель. Молодье ужи длиной 
около 15 см сразу же расползаются и 
начинают вести самостоятельньій об- 
раз жизни, На зиму ужи укрьваются в 
глубоких норах грьзунов, в трещинах 
береговьїх обрьвов, под корнями гни- 
льїх деревьев. Иногда зимуют пооди- 
ночке, нередко по нескольку особей 
вместе, не избегая близкого соседства 
змей других видов. Пробуждаются от 
спячки в марте-апреле. Питаются не- 
крупньми лягушками, жабами и их 
молодью. Изредка добьтей становят- 
ся ящериць, мелкие птиць и птенцьі, 
а также мелкие млекопитающиєе, в 
том числе новорожденньє детеньши 
водяньх крьс и ондатр. Нередко ужи 
ловят насекомьх. Распространенноге 
мнениє о том, что ужи вреднь для 
рьбоводства, основано на недоразу- 
мений. Мелкая рьба поедаєется зтими 
змеями редко и в небольших количе- 
ствах. Как и все змей, ужи способнь 
долгое время обходиться без пищи. 
Известен случай, когда змея без вреда 
для себя голодала более 300 дней. Но 

льют, особенно в жаркиєе дни, много. 
Враги ужей - змееядьїк, айстьв, коршу- 
нь и многие хищнье млекопитающиєе 
(енотовидньюе собаки, лись, норки, 
куниць), также крьось, поедающие 
кладки и молодьх ужат. От человека 
ужи всегда пьтаются скрьться бег- 
ством. В Овид. р-не обьічньг6й вид. 
УЖ ВОДЯНОЙ, Вуж водяний, 
Маєгіх (е55еіата легко отличим от 
обькновенного, с которьм нередко 
близко соседствуєт. Окраска спиньг у 
него оливкового, оливково-серого или 
буроватого цвета с темньми пятнами 
или поперечньми полосками. На за- 
тьлке часто бьваєет пятно, имеющеє 

форму латинской буквьв У, обращен- 
ной острием к голове. Брюхо от жел- 
товатого до красного цвета, испещ- 
ренное более или менее прямоуголь- 
ньми черньми пятнами. Длина тела 
достигаєт 130 см. Водянье ужи более 
теплолюбивьв, шчем  обькновеннь(е. 
Распространень от Юго-Западной 
Франции на восток до Центральной 
Азии. Северная граница ареала про- 
ходит по 49-53? с. ш., южная - че- 
рез Северную Африку, Палестину, 
Северо-Западную ЙИндию. Местами 
очень многочисленнь: в устье Дне- 
стра можно встретить до нескольких 
десятков зтих змей на каждьїй кило- 
метр маршрута. Заселяют не толь- 
ко преснье, но и сильно засоленнье 
водь. Убежищами им служат пустотьт 
под камнями, норьг грьзунов, сухое 
сено, снопьюи тростника. АКТИВНЬ В 
светлое время суток, на ночь вьходят 
из водьт на берег. Охотятся по утрам и 
вечерам. В самое жаркое время суток 
долго скрьваются под водой. Спари- 
ваются в апреле-має. Яйца от 6 до 23 
самки откладьвают порцией в конце 

июня - в начале июля; молодне по- 
являются в августе. Зимуют неболь- 
шими группами (нередко совместно 
с обьткновенньми ужами) в трещинах 
почвьв, норах грьзунов, расщелинах 
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камней. Иногда в удобном для зимов- 
ки месте скапливаєтся до нескольких 
сот особей. Обьтчно водянье ужи 
из года в год занимают одни и те же 
зимовки и неохотно меняют их на 
другие. Питаются главньм образом 
рьбой. Пищей служат также лягуш- 
ки и головастики. Наносят местами 
серьезньй ущерб рьбопитомникам и 
нерестово-вьростньтм хозяйствам. В 
30-х годах кожа водяньх ужей заго- 
товлялась для нужд кожевенной про- 
мьшленности. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, 
Сталий розвиток - при нем удо- 
влетворениє потребностей осущест- 
вляєтся без ущерба для будущих по- 
колений. Щ 
УСТОИЧИВЬТІИ ТУРИЗМ, Ста- 
лий туризм. Он может бьть опреде- 
лен как туризм, отвечающий запросам 
туристов в принимающем регионе при 
сохранениий и увеличений возможно- 
стей на будущее. Предусматриваєтся 
как ведущий к менеджменту всех ре- 
сурсов таким образом, чтобьт удовлет- 
ворять все зкономические, социаль- 
нье и зстетические требования при 
сохранениий социальной и культурной 
целостности, необходимой для зколо- 
гических процессов, биологического 
разнообразия и систем поддержания 
жизни. Устойчивь8й туризм -- зто под- 
ход в менеджменте, применимь й как 
к массовому туризму, так и к мелко- 
масштабному зкотуризму. - 
УЩЕРБ  ЗКОЛОГИЧЕСКИМЙ, 
Збиток екологічний. Он включаєт 
человеческую смерть, вред здоровью 
или любоє телесноє повреждение; 
уничтожениє или повреждение иму- 
щества; упущенную вьгоду или не- 
благоприятньве изменения в зкосисте- 
мах, вьізьвающие затратьт на мерь по 
их восстановлению; затратьт по вос- 
становлению сред обитания; затратьт 
на ликвидацию последствий транс- 
граничного загрязнения и т.п. 

ФАЗАН, Фазан, Рразіапи5 
соїсПпісиз. Вес его колеблется от 720 
до 1300 г. Общим складом напомина- 
ет курицу, но с очень длинньм хво- 
стом. Он крайне осторожен и толь- 
ко среди густьх зарослей чувствуєт 
себя в сравнительно спокойно. За- 
видев опасность, старается спастись 
бегством. Свободно и бьстро бегаєт 
не только на открьштьх простран- 
ствах, но и среди густой траві и 
в зарослях кустарников. Большую 
часть жизни проводит на земле. Фа- 
зан обькновенньй - одна из самьїх 
красивьх и ярких птиц в Овид. р-не.. 
В пьпином наряде самцов удиви- 
тельно гармонично сочетаются зо- 
лотьюе и темно-зеленью, оранжевьне 
и фиолетовье цвета. Замечателен 
длинньй хвост. Он желто-бурьй с 
медно-фиолетовьм отливом. Самец 
отличаєется от самки не только ярким 
оперением, но и более крупньгкми раз- 
мерами. Как птица, собирающая корм 
главньм образом с земли и с невьісо- 
кой растительности, обьшновенньнй 
фазан не может жить в местах с про- 
должительньм и глубоким снежньїм 
покровом. Его естественная северная 
граница обитания в общих чертах 
совпадаєт с полосой малоснежньх 
равнин, предгорий и сухих плато с 
мальм количеством зимних осад- 
ков и глубиной снежного покрова не 
вьшіе 10-20 см. Распространен он от 
Передней и Центральной Азиий до 
Китая, Кореий и Японий. Кроме того, 
фазань завезеньг и акклиматизирова- 
нь в ряде мест Европь и Северной 
Америки. Водится в Овид. р-не, по- 
селяясь в местах, где есть поблизо- 
сти вода и густая растительность, 
дающая птице убежище и пищу. Чис- 
ленность фазана подвержена резким 
колебаниям по годам в зависимости 
от различньх естественньх причин. 
Особенно губительньг для него мно- 
госнежнье зимь, наст, гололедица, 
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длительнне морозьк, а также засухи и 
вьсокие разливьт рек, во время кото- 
рьх затопляются гнезда с кладками 
яйц. Но при правильной организации 
охраньшо в первье же благоприятнье 
годь численность фазана благодаря 
его вьтсокой плодовитости вновь до- 
вольно бистро восстанавливаєтся. 
В конце февраля, чаще в марте, а в 
некоторьх местах и в апреле зимниє 
стай фазанов распадаются и ПпТИиць 
рассеиваются по гнездовьтм угодьям. 
Каждьй самец облюбовьваєт себе 
определенное место, на котором по- 
стоянно держится и токуєт. Его крик 
при зтом всегда двух- или трехслож- 
НнЬЙ, «ке-ке», «ке-ке-ре», или «кох- 
кох». Во время тока фазан бродит 
в пределах избранного им участка 
по более или менее определенному 
маршруту, длина которого иногда до- 
стигает 400-500 м, останавливаясь 
на 30-40 минут для кормежки. Сам- 
ки в зто время держатся небольшими 
группами, а затем присоединяются 
к самцам и образуются парьі6. Са- 
мец зорко охраняет свой гнездовой 
участок, и в случає появления на 
нем другого самца происходят дра- 
ки, иногда ожесточеннье. Дерутся 
самць на манер домашних петухов. 
Токование длится до 4 месяцев и за- 
канчиваются в одних местах в нача- 
ле июня, в других еще позднее, когда 
самки уже начинают водить птенцов. 
Растянутость зтого периода связана с 
растянутостью сроков размножения 
у разньжх пар в связи с гибелью пер- 
вьх кладок и повторньжм откладьгва- 
ниєм яиц. Гнездо самка устрайваєт 
в хорошо укрьтом месте на том же 
участке, где она держалась с самцом. 
Гнездо - зто небольшое углублениє 
в почве, вьтстланное веточками, сте- 
бельками, растительной трухой, с 
примесью собственньх перьев. В 
некоторьх частях ареала фазаньт де- 
лают закрьтье гнезда шарообразной 

формь с боковьм входом. Стенки 
его довольно плотньюв и хорошо за- 
щищают от ветра и дождя. В полной 
кладке бьваєт от 7 до 13, чаще же 
5-14 яиц. Самка усердно сидит на 
них 21-23 дня, прерьгіваясь только для 
бьштрой кормежки, и сильно худеет, 
теряя около 40905 зимнего веса. Са- 
мец во время насиживания держится 
поблизости от гнезда. Птенцьг появ- 
ляются на свет хорошо развитьми, 
покрьтьюм густьм пухом. Едва об- 
сохнув, они начинают бьстро бегать 
и самостоятельно клевать корм. Раз- 
витиє их идет бьстро, В месячном 
возрасте вес цьплят достигаєт 130 
г, они могут взлетать на вьсоту до 3 
м и пролетать до 30-40 м. В возрасте 
50 дней они уже хорошо летают, но 
только в 4-5-месячном возрасте до- 
стигают величинь взросльтх. Первое 
время вьводок кормится поблизости 
от гнезда, позднее отходит дальше, 
но района своего гнездового участка 
не покидаєт. Вьводит птенцов куроч- 
ка долго. Позднее - к началу августа 
вьводки соединяются и бродят ста- 
дами, насчитьвающими иногда до 
50 В сентябре - октябре молодье до- 
стигают величинь взросльх, и стада 
распадаются. Линька взросльх птиц 
тянется долго - более трех месяцев и 
заканчиваєтся в октябре и даже в но- 
ябре. В зто время птиць заметно жи- 
реют, тяжелеютю. Потом сбиваются 
в стайки, причем самцьм встречаются 
отдельно от самок и образуют более 
крупнью сборища - в несколько де- 
сятков, иногда до сотни особей, в то 

время как в стайках самок более де- 
сяти птиц не наблюдаєтся. С насту- 
плением холодов жировье отложения 
фазанов бьстро исчезают. Так как за 
короткий зимний день они не успева- 
ют собрать необходимого количества 
корма. Пища фазанов чрезвьтчайно 
разнообразна и состоит как из мелких 
животньх, так и из различньтх частей 
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растений. Из животньїхх они ловят ко- 
бьмлок, цикад, жуков, муравьев, мо- 
криц, пауков, червей, улиток и т. д. 
Не прочь проглотить молодую яще- 
рицу, змейку, а если подвернется, то 
и мьшонка. Из растительньх поеда- 
ются семена, плодь, яГОодь, зеленьте 
листья и побеги многих диких видов 
растений, опавшие зерна хлебов и т. 
д. В суровьне и многоснежньєе зимьт 
фазань голодают и нередко гибнут 
в большом количестве. В такие годьт 
они особенно нуждаются в подкорм- 
ке и охране. У фазанов много врагов: 
леснье котьг, лись, шакаль, домаш- 
ние кошки, бродячие собаки, луни, 
ястребь. Охотится на них и человек 
из-за превосходного мяса. 
ФИТОМАССА, фітомаса - об- 
щая масса всех растительньх орга- 
низмов, какой-либо их группьг или 
отдельньх растений в сообществе. 
По оценкам Ок-Риджской нацио- 
нальной лабораториий (США), запас 
Ф. наземньжх и водньюх зкосистем 
Земли составляєт 1236,9 млрд. т 
сухого вещества, из которьшжх 6590 
приходится на собственно лесньюе 
зонь и 22906 - на интразональньте 
леса и лесонасаждения других при- 
родньх зон. 
ФИТОПЛАНКТОН ДНЕ- 
СТРОВСКОГО ЛИМАНА, 
фітопланктон Дністровського 
лиману. В составе водорослей заре- 
гистрировано 316 видов. Пресновод- 
нье составляют 76,3906, солоновато- 
воднье - 4,790, морские - 19,09. Пре- 
обладают диатомовье водоросли - 
43,56, зеленье составляют - 30,19), 
синезеленье - 15,99о. Среднегодовая 
биомасса составляєт 6,31 г/м/3 
ФИТОЦЕНОЗ, фітоценоз - часть 
биоценоза, совокупность растений, 
занимающая  однородньтй участок 
земной поверхности. Характеризую- 
щаяся определенньм составом, стро- 
ением, сложением и взаймоотноше- 

нием растений как друг с другом, так 
и с окружающей их средой. 
ФЛОРА, флора - Овид. р-на насчи- 
тьваєт более 700 видов сосудистьх 
растений, в том числе, включенньх 
в Красную Книгу Украйнь: Саль- 
виния шплавающая (За/уїпіа паїап5 
АЙ); Болотоцветник шшщитколистньй 
(ХМутрЛлойаєз реПйаш (5.С.Стеї!.); Во- 
дяной орех (Ткара пагапу І,); Ковьль 
волосистьй (Упра сарійаша І.) ; Ко- 
вьмль Лессинга (Упра Іе55іпотапа Ткіп 
еї Кирк); Шафран сетчатьшй (Стоси5 
репсиіатиз Угеу. Еї Ааат.) и др. 
ФЛОРА ЛЕКАРСТВЕННАЯ, 
флора лікарарська. В настоящесе 
время некоторьіе растения, заготовле- 
ниє которьжх осуществляєтся в боль- 
ших масштабах, оказались на грани 
исчезновения. В таком состояний на- 
ходятся айр болотньй, алтей лекар- 
ственньй, кубьшка желтая и другие. 
К лекарственньм растениям, произ- 
растающим на территории Овид. р-на 
названньгх растений, относятся также 
астрагал, барвинок травянисть(кй, без- 
смертник, белена черная, болиголов 
пятнистьй,  борщевик  сибирский, 
бузина черная, буквица лекарствен- 
ная, водяной перец, кубьшка желтая, 
боярьшник одноматочньвй, горицвет 
волжский, грецкий орех, дурман, 
зфедра  двуколосковая,  живокость, 
жостер, каштан конский, конопля, 

клевер, крапива двудомная, кукуру- 
за, купина аптечная, липа, лопух на- 
стоящий, любисток, малина, алтей 
лесной, мать и мачеха, молочай, мята, 
облепиха, окопник  лекарственнь(й, 
овес, очиток едкий, паслен, пьгрей, 
пижма, подорожник, польгнь горькая, 
ромашка лекарственная, синяк обиік- 
новенньй, спорьші, тополь черньгй, 
хвощ полевой, фиалка трехцветная, 
чабрец душистьй, чистотел, черно- 
корень, шиповник, шелковица, ястре- 
бинка волосистая, и некоторье друге 
видь диких и культурньх растений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМОР- 
ФОЛОГИЧЕСКАЯ,  характе- 
ристика геоморфологічна. Овид. 
р-н находится в пределах Причерно- 
морской низменности в междуречье 
рек Днестр и Дальник. Причерномор- 
ская низменность располагаєтся на 
юге Русской платформь в пределах 
Причерноморской впадиньгв, которая 
заполнена мощной (до 5 км) толщей 
морских и континентальньїх отложе- 
ний кайнозоя. Со второй половиньт 
палеогена территория низменности 
неоднократно затапливалась морски- 
ми водами (сарматским, меотическим 
и др. морями). Морскиєе неогеновье 
отложения перекрьть типичньм лес- 
сом значительной мощности, в райо- 
не восточного берега Днестровского 
лимана - до 40 м. Водораздельная 
равнина имеет наийбольшиє отметки 
в северо-западной части - до 60- 70 
м. В юго-восточном направленим она 
снижаєтся до 36-40 м, и даже места- 

ми - до 5-10 м. В зтом же направле- 
ний простираются долинь всех рек и 
больших балок. Реки и балки глубоко 
врезались в коренньве породь и сфор- 
мировали глубокие (до 10-15 м) и ши- 
рокие (до З км) долинь. Все крупнье 
реки впадают в приморские лиманьк, 
частично - непосредственно в Черное 
море. Днища лиманов имеют зрози- 
онное происхождениє и представля- 
ют собой затопленнье голоценовой 
трансгрессией мелководньєе заливьі. 
ХОДУЛОЧНИКК, Кулик-довгоніг, 
Нітапіориз пітапіориз. Крьгмлья, 
спина, а иногда затьлок и темя зтой 

птиць чернье с синевато-зеленьтм 
отливом. Остальное оперениєе белое. 
Самка несколько тусклее окрашена и 
мельче самца. Область распростра- 
нения ходулочника охватьтваєт Юж- 
ную Азию, Зондские острова, Ав- 
стралию, Новую Зеландию, Африку, 
значительную часть Южной Амери- 
ки, Центральную Америку и южную 
часть Северной. В Европе гнездится 
на Пиренейском полуострове, в Ни- 
дерландах, на Балканском  полуо- 
строве. Но большинстве случаєв его 
поселения спорадичнць. В Овид. 
р-не. иногда гнездится в пойме Ба- 
рабоя и в дельте Днестра. Искать 
ходулочника надо главньм образом 
у пресньмх, соленьт и солоноватьтх 
озер с открьтьми берегами, где он 
селится  колониями,  устраийваясь 
преимущественно на сухих косах и 
отмелях, но иногда и в мелководье- 
на кочке или на пучке стеблей камь- 
ша, так что гнездо оказьгваєтся окру- 
женньм водой. Если уровень водь 
поднимаєется, птица подкладьгтваєт 
строительньшй материал снизу. Пол- 
ная кладка состоит из 4, иногда из 3 

яйиц. Они буровато-охристого цвета, 
типичной для всех куликов формі, т. 
е. к одному концу сильно заостреньг. 
Длина яиц 41-47 мм, ширина 29-31 
мм. Взрослье птиць охраняют гнез- 
до очень ревностно, издали вьлета- 
ют навстречу человеку, преследуя 
его в вьсшей степени надоедливь- 
ми криками, несколько напоминаю- 
щими тявканье собаки. Если человек 
приблизился к гнезду, ходулочник 
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начинаєет отводить: прихрамьсваєт, 
хлопает крьмльями, внезапно падаєт, 
словно у него сломалась нога, вска- 
киваєт, отбегаєт на несколько шагов, 
опять валится на землю... Насижи- 
вают яйца оба члена гнездовой парьі, 
причем часто сменяя друг друга. По- 
сле 25-26 дней появляются птенцьк. 
Случается зто обьшчно к середине 
июня, а в конце месяца можно ви- 
деть уже летающих молодьтіх птиц. 
Птенць ходулочников охотно и хо- 
рошо плавают, тогда как взрослье 
птицью прибегают к зтому лишь в 
исключительньх случаях. Кормятся 
ходулочники преимущественно мел- 
кими насекомьми и их личинками, 
которьх вьжхватьвают клювом, как 
пинцетом, с поверхности водьг или 
же из неглубоких ее слоев. Шагают 
при зтом неторопливо, вьісоко под- 
нимая ноги. Разьшскивают добьечу 
птиць также в иле, а и иногда соби- 

рают на суше. В начале - середине 
сентября ходулочники уже отлетают 
на зимовки. Занесен в ККУ. - 
ХОМЯК  ОББІКНОВЕННЬІ(ІЙИ, 
Хом'як звичайний,  Спісебїця 
сгісеїия красивьгй зверек. С зтим со- 
гласятся многие взглянув на его цвет- 
ное изображение. Иногда встреча- 
ются почти чернье или черно-бельте 
зкземплярьїх. Хомяки живут в степ- 
ньх и лесостепньх районах юга Ев- 
ропь, Западной Сибири, в Северном 
Казахстане и на восток до Енисея. 
Отдельньюми пятнами проникают се- 
вернее. Охотно заселяют сельскохо- 
зяйственньг6"е угодья по границе полей 
и кустарников. Ведет себя как рачи- 
тельньюе хозяєва. Строят добротнье 
и сложньєе норьг с многочисленньми 
отнорками-кладовьшми, туннелями и 
гнездовьіми камерами. Глубина нор 
доходит до 2,5 м. Ближе к осени зве- 

рек старательно заполняєет свом закро- 
ма различньми припасами: зерном, 

картошкой, кукурузой, морковкой 
и другими подобньми продуктами. 
Общая масса таких запасов обьічно 
достигаєет 10-20 кг, но есть сведения 

о кладовьх с зерном до 90 кг. Зтими 
запасами животньвюв питаются зимой, 

когда они на время отвлекаются от 
спячки и набивают желудки новой 
порцией пищи, а также весной до по- 
явления нужного количества едьі. Ле- 
том звери поедают также зелень трав, 
различнье семена и коренья, насеко- 
мьжх и других мелких животньх (из- 
редка даже мьшей). Активньі ночью. 
Если враг (например, лисица, собака 
или человек) неожиданно отрезаєт 
животному путь в нору, зверь смело 
сам бросаєтся на неприятеля и может 
его больно укусить, пробивая доро- 
гу домой. С апреля по октябрь самка 
дваждь или даже триждь вькарм- 
ливаєт многочисленноє потомство. 
В одном вьводке чаще всего бьваєт 
около 10 детеньшей, но в отдель- 

ньїх случаях даже до 20. В полседниє 
годьі хомяков как в Овид. р-не, таки в 
Одесской области стало совсем мало 
и они требуют повсеместной охрань. 
Занесен в ККУ. Щ 
ХОРЕК СТЕПНОЙ,, Тхір степо- 
вий, Мизтеіа еуег5таппі близок к 
норке. Внешний вид его в общем ти- 
пичнь6й для мелких куньих. Вьосокий, 
но редкий волосяной покров, чисто 
густой светлой подпушью. Темная 
окраска лап, хвоста (или его конца), 
своеобразная раскраска мордочки, на- 
поминающая маску. У хорьков сильно 
развитьт анальньтюе железь, вьіделяю- 
щие резко пахнущую жидкость. Сре- 
ди хорьков самьій крупньй -- степной. 
Длина его тела доходит до 56 см, хво- 

ста - 18 см, масса до 2 кг. Степной 

хорек на западе встречаєтся от Югос- 
лавий и Чехий, а далее к востоку по 
лесостепи, степям и полупустьшням до 
Средней и Центральной Азии, Даль- 
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него Востока и Восточного Китая. В 
последнеє столетиє ареал степного 
хорька заметно расширяєтся на за- 
пад и отчасти на север. Аналогичньм8й 
степному, черноногий хорек занима- 
ет небольшоє пространство прерий 
к востоку от Скалистьїх гор - в цен- 
тре США. Основу питания степного 
хорька составляют суслики, хомяки, 
пищухи. Хорьки, живущие около рек 
и озер, охотятся также на водянь(іх по- 
левок и птиц. Все хорьки делают запа- 
сь. Принадлежат к важньшм пушньім 
зверям, но промьшел их приходится 
ограничивать из-за истребления вред- 
ньх грьюзунов. В некоторьжх случаях 
хорьки причиняют известньй вред 
домашнему птицеводству, но пред- 
ставления на зтот счет обьітчно бьгва- 
ют сильно преувеличеннькми. Вне на- 
селенньх пунктов хорьки, безуслов- 
но, полезнь6. Занесен в ККУ. 

ЦАПЛЯ БКЛАЯ БОЛЬШАЯ, Че- 
пура велика, Ергебіа аїРра от других 
отличаєтся снежно-белой окраской и 
крупньми размерами. Средний вес 
ее более 1,5 кг, длина крьла 43-44 
см. В брачном наряде на затьшлке зтой 
птиць имеєтся небольшой хохол, на 

нижней части шей хорошо заметнь 
удлиненнье рассученнье перья, сви- 
сающиєе в виде небольшой гривьі, на 
плечах - два пучка длинньх рассу- 
ченньх перьев, заходящих за верши- 
ну хвоста. Ото знаменитье згретки, 
ради которьїтх несколько десятилетий 
назад белую цаплю истребляли в не- 
имоверном количестве. Например: в 
1898 году только в одной Венесузле, 
по данньїм консульского учета, бьгло 
вьвезено згреток от полутора милли- 
онов (точнеєе, 1 538 000) бельх цапель. 
Можно судить по зтой цифре, в каких 
масштабах шла охота на зту птицу - и 
зто как раз в гнездовое время! Белая 
цапля во многих местах исчезла или 
стала исключительно редкой птицей. 

Установленная в 20-х годах охрана с 
полньм запрещениєм охоть на неєе 
привела к восстановлению числен- 
ности зтой птицьвю. В настоящее вре- 
мя белая цапля в нашей стране вновь 
стала довольно обкБічной, а местами 

даже многочисленной. По распро- 
странению ее можно назвать космо- 
политом, так как гнездится она на 
всех материках, за исключениєм Ан- 
тарктидь. Впрочем, в Северной Аме- 
рике цапля гнездится только в южной 
части, а в Южной - не южнее Параг- 
вая. В Африке ее гнездовая область 
охватьваєт материк к югу от Сахарь 
и Мадагаскар. В Евразии распростра- 
нена от Венгриий, северньжх частей 
Балканского полуострова и Малой 
Азий на восток до ЮюГО-ВОСТОЧНЬХ 
границ Азиатского материка, южной 
части Сахалина и юга Япониий. Образ 
жизни бельх цапель сходен с образом 
жизни других цапель. Ото перелет- 
нье (в умеренном поясе) моногамнье 
птиць, предпочитающиє безлеснье 
или беднье лесной растительностью 
площади, где имеются водоемьі (от- 
крьттьге плесь, озера, реки со слабьім 
течением и т. д.) с обширньми трост- 
никовьми и камьшовьвми зарослями. 
Для гнездования они вьібирают самье 
труднодоступньве уголки камьшновьтх 
крепей, но в поисках пищи нередко 
посещают и культурньй ландшафт, 
где ведут себя, однако, очень осто- 
рожно. В виде исключения 3ти пти- 
ць устрайивают гнезда и на деревьях. 
Откладьвают обьшмчно от 3 до 5 яйци 
насиживают их 25-26 дней. Питаєтся 
большая белая цапля рьйбой, водньми 
насекомьшми и их личинками, кузне- 
чиками, саранчой, мелкими млекопи- 
тающими и изредка птенцами воро- 
бьиньх. В Овид. р-не. Обьїчна. Гнез- 
дится в Нижнеднестровском НІШІ. 
ЦАПЛЯ БЕЛАЯ МАЛАЯ, Чепу- 
ра мала, Ергейа рагтеба Гнездится 
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почти там же, где и большая. Длина 

крьла у нее примерно 29 см. Згретки 
короче, чем у большой белой цапли, 
и обьічно не заходят за конец хвоста. 
Малая белая цапля подвижна, крикли- 
ва и не столь осторожна, как большая. 
Гнездится кое-где в Южной Европе, а 
сплошная область ее распространения 
тянется от Венгриий и Балканского по- 
луострова (без Греции) через Малую 
Азию до Филиппин и южной части 
Япониий, далее ареал ее охватьваєт 
Северную и Южную Австралию. Есть 
зта птица на Мадагаскаре и в самьіх 
южньх частях Африки. В Овид. р-не 
обьшна. Гнездится в Нижнеднестров- 
ском НПП. Иногда во время летних 
кочевок встречаєтся в низовьях реки 
Барабой и в верховьях Сухого лимана. 
ЦАПЛЯ ЖЕЛТАЯ, Чапля жов- 
та, Агдеоїіа гаЙоїдез. Благодаря по- 
кровительственной желтоватой окра- 
ске и пристрастию к обитанию среди 
густой растительности еє нелегко за- 
метить. Но стоит птице взлететь, как 

ее белье крьлья, надхвостье и хвост 
сразу же привлекают к себе внима- 
ние. Зимой оперение желтовато-серое 
с тонкими темньми продольньми ли- 
ниями без хохла и длинньх перьев. 
Кончик клюва всегда чернь, сам 
клюв у молодьїх птиц бледно-желтьй, 
у взросльх зимой желтовато-зеленьій, 
а летом - яркий желтовато-зеленьт«й 
и кобальтово-синий. Брачное опере- 
ние рьтжее, крьлья и брюшко белье. 
Токуя, самец распушаєет рассученнье 
перья шеий и спинь и поднимаєт длин- 
нье украшения из перьев на затьгтлке, 
обрамленнье черной каймой. В по- 
лете желтая цапля кажется почти бе- 
лой, но ее отличают от действительно 

бельж цапель короткие зеленье ноги. 
Полет желтой цапли медленнь(й, на- 

поминаєт полет совьбі. Зти птиць об- 
щительнь только в колониий. Обьшчно 
сидят поодиночке на ветке у берега 

в своих охотничьих угодьях и даже 
в колоний вьдерживают интервал 
между собой и соседями. Никогда 
не образуют многочисленньх стай. 
Желтье цапли ловко карабкаются по 
тростникам, не пугливь6. Вне колоний 
очень молчаливьг, иногда при взлете 
издают трескучий крик. В Европе зта 
птица нигде не встречаєтся часто, она 
населяєт мелеющие озера и низиннь6е 
болота с открьтьюми заводями и ред- 
кими кустарниковьми растениями. 
В Овид. р-не желтье цапли гнездятся 
в Нижнеднестровском НІШ. Иногда 
можно их видеть в поисках корма на 
мелководьях, на лугах в пойме Бара- 
боя почти под ногами скота, в кана- 

вах, они не очень боятся людей. В 

августе много птиц в дельте Днестра 
кормится на поверхности зарослей 
кубьшки желтой и кувшинки белой. 
Желтая цапля - перелетная птица, 
зимующая частично в Средиземно- 
морье, частично в тропической Аф- 
рике. Улетаєт в конце августа или 
сентябре и возвращаются в начале 
мая. Птенць улетают вскоре после 
вьлета из гнезда в июле и августе. 
Желтье цапли гнездятся только в 
компаний с другими птицами, прежде 
всего с мальми бельми цаплями, но 

часто и с мальми бакланами и кара- 
вайкой. Как правило, один родитель 
охраняєт гнездо, находясь поблизо- 
сти, как только в нем появилось пер- 
вое яйцо. Там, где цапель больше, они 

образуют собственньєе "квартальт?". В 
колониях, расположенньжх на дере- 
вьях или кустарниках, гнезда желтьтх 
цапель находятся на нижних ветках, в 
тростниках - на стеблях старьгїх рас- 
тений. Время насиживания приходит- 
ся на период с серединьт мая до конца 
июня, птенцьт остаются в гнезде в те- 
чениєе примерно одного месяца. Сам- 
ка охраняєт гнездо, самец приносит 
пищу. Вьіпавшиє из гнезда птенць 
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пьтаются с помощью клюва, когтей 

и крьльев вскарабкаться назад, и зто 
удаєтся им чаще, чем птенцам других 
цапель. Большинство птенцов покида- 
ет гнезда в середине июля задолго до 
того, как они научатся летать. Птенцьт 
приобретают пастельное оперениє и 
украшения из перьев, как у взросльжх 
птиц, только на третьем году жизни. 
Желтье цапли особенно активно охо- 
тятся в сумерках. Карабкаясь между 
стеблями тростника, они могут со- 
вершать броски в воду, ловя рькбу. 
Если птиц вспугнуть, они замирают 
как вьши. Иногда они ищут корм, стоя 
в мутной воде на илистом грунте. Их 
добьмча - зто, прежде всего, водяньт-е 

насекомьже и пиявки, в том числе ме- 
дицинские, а также головастики и 
мелкие рачки. Занесена в ККУ 
ЦАПЛЯ РЬГТЖАЯ, Чапля руда, 
Агдеа ригригеа по общему облику 
очень напоминаєет серую, но хорошо 
отличается от неє темно-рьжей или 
даже каштановой окраской оперения 
и меньшими размерами. Длина крьі- 
ла зтой птиць в среднем 36-37 см, а 
вес около 1,25 кг. Самцьв несколько 

крупнеє самок. Рьжая цапля гнез- 
дится в южной части Пиренейского 
полуострова, кое-где во Франции, 
в Нидерландах, затем от Северной 
Италии ее гнездовая область идет на 
восток через Балканский полуостров 
и Венгрию до Ирака и Восточного 
Пакистана. Далее зта птица гнез- 

дится на полуострове Индостан, на 
Цейлоне, в ЙИндокитае и по восточ- 

ньм провинциям Китая. Восточньой 
предел ее распространения - Филип- 
пинские острова, Рюкю и Тайвань, 

южнь6й предел - Сулавеси и Малье 
Зондские острова. В Африке рьтжжую 
цаплю можно найти на гнездовье в 
северньжх частях Марокко и Туниса, 
затем от озера Виктория и верхнего 
течения реки Конго на юг до Кейп- 

тауна, а также на Мадагаскаре. Пред- 
почитаєт открьтье пространства с 
водоемами, поросшими камьішовьі- 
ми и тростниковьми зарослями и 
низкоросльми кустами ивьг6. Леснь5х 
зарослей избегаєт. Рьтжие цапли гнез- 
дятся в дельте Днестра, колониями но 
нередко и отдельньми парами. Гнез- 
да строят на старом тростниковом 
или камьшовом заломе, значительно 
реже - на растущих среди тростника 
колючих кустарниках или на полуза- 
топленньх кустах ивьт и ольхи. Гнез- 
до характерной для цапель формьі- 
конус, направленньгшй вершиной вниз, 
но с появлениєм птенцов он утаптьі- 
вается. Гнездо становится плоским. 
Полная кладка содержит 3-5 яиц. 
Насиживание шпродолжаєтся 24-28 
дней. Занимаются зтим оба члена 
гнездовой парьк, но самка больше. Из 
гнезда птенцьг вьшмлетают в возрасте 
около 6 недель. Отлетают на зимов- 
ку в Африку в сентябре - октябре. 
Едят мелкую рьгбу, лягушек, ящериц, 
ужей, различньх водньх и наземньгх 
насекомьх, изредка мьшей, полевок 

и даже крьс. В местах, где появля- 
ется саранча, переходят на питание 
ею. Во время сбора корма птица за- 
ходит довольно глубоко в воду, поч- 
ти по самое брюхо, и часами стоит на 
месте в ожиданиий добьчи, не меняя 

позь6. Рьткая цапля, как правило, из- 

бегает человека, но в поисках корма 
приближаєтся иногда к рьйбачьим се- 
лениям и встречаєтся также в сель- 
скохозяйственньх УГодьях. 
ЦАПЛЯ СКРАЯ, Чапля сіра, 
Агдеа сіпегеа весит примерно 1,5 
кг, но отдельньюе птиць достигают 
веса 2 кг. Самки несколько меньше 
самцов. Длина крьла самцов в сред- 
нем 47,2 см, самок - 45,8 см. Спин- 

ная сторона птиць и рулевьгке перья 
серьге. Лоб и середина темени белье, 
над глазом имеєтся широкая черная 
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полоса, смьккающаяся на затьмтлке с 
полосой другой стороньтг тела. Рас- 
пространена серая цапля в Европе 
и Азий от берегов Атлантическо- 
го океана до Сахалина и Японских 
островов, на юг до Северо-Западной 
Африки и Цейлона, на север до 
Якутска. Кроме того, она гнездит- 
ся на Мадагаскаре с прилежащими 
островами. Зимуєт в Африке, Индиий 
и Индокитає. На места гнездования 
прилетаєт рано, первье птиць появ- 
ляются, когда водоемьгт еще сковань 
льдом и снег лежит на земле почти 
сплошньюм покровом. Серькюе цапли 
гнездятся колониально, иногда бок о 
бок с другими видами голенасть/х, а 
также вместе с бакланами. Иногда в 
колониях цапель встречаются гнез- 
да хищников и сов. В случає, если 
колония состоит из птиц нескольких 
видов, серь»е цапли стремятся гнез- 
диться вьше других видов. Строят 
гнездо оба родителя, каждьй име- 
ет свой обязанности: самец прино- 
сит строительньвй материал, а сам- 
ка укладьюваєт его. Готовое гнездо 
имеет форму конуса, перевернутого 
вершиной вниз. Оно очень рьгхлое, 
стенки его просвечивают, так что 
снизу можно видеть находящиеся 
в нем яйца. Как только отложено 
первое яйцо, самка приступаєт к на- 
сиживанию. Позтому птенец всегда 
крупнее последнего. Насиживаниєе 
длится 26-27 дней, причем самка 
сидит в гнезде больше, чем самец. 

Оперившиєеся птенць нередко вьі- 
лезают из гнезда на ветви дерева, 
иной раз они сваливаются на зем- 
лю и бродят под деревьями. Такие 
птенцьй обьймчно становятся жерт- 
вами хищников. Гибель птенцов в 
колониях составляєет 30-50906. После 
вьілета птенцов цапли держатся се- 
мьями, иногда собираются в круп- 
нье стай, но нередко можно видеть 

и одиночньх птиц. Первое время се- 
рье цапли кочуют по местности, вьі- 
бирая наийболее кормньюе водоемью, 
затем начинают подвигаться к югу. 
Отлет происходит в сентябре. Едят 
серье цапли насекомьх и их личи- 
нок, некрупньх рьвб, раков, лягушек 
и головастиков, ящериц, змей, грьі- 
зунов. ЙИногда добьшчей становятся 
кроть6. То что серьме цапли поедают 
рьбу, как показали тщательньге на- 
блюдения, не имеет существенного 
значения для рьйбного хозяйства: 
большей частью зто малоценнье или 
сорнье видь. Уничтожая рьгбу, по- 
раженную лигулезом, серье цапли в 
некоторой мере способствуют обез- 
вреживанию  водоемов. Местами, 
однако, серая цапля может служить 
рассадником чернильной болезни 
- опасного заболевания для моло- 
ди карповьх. На местах зимовок в 
Юго-Западной Африке серую цаплю 
считают полезной птицей, так как 

она там ест главньм образом вред- 
ньжх насекомьгтх и рептилий. В Овид. 
р-не найболее обьшчна из цапель. Ее 
можно встретить повсеместно, где 
есть водно-болотнье угодья. 
ЦВЕТЕНИК ВОДЬ!|, цвітіння 
води - массовое развитие фитоплан- 
ктона в водоеме, сопровождающееся 
изменением окраски водь. Вьгізьва- 
ется неблагоприятньми изменения- 
ми водного режима (застой водьі, за- 
грязнение органическими вещества- 
ми и минеральньми удобрениями, 
засорение и др.); ухудшаєет кислород- 

ньй режим водоема, вьзьгваєт замо- 
рьт рьшф и других водньжх животньх. 
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ЧАЙКА ХОХОТУНЬЯ, Мартин 
жовтоногий, ГІГаги5 сасПіпап5. 
Очень крупная чайка. Весит от 700 до 
1500 г. Связана с водоемами. Хорошо 
плавает. В исключительньїх случа- 
ях ньтяет. Полет легкий, с редкими 
взмахами крьвтльев, иногда парящий с 
использованиєем воздушньх потоков, 
но при преследованим добьгчи, отби- 
раний добьчи и драках может бьть 
очень маневренньм. По земле пере- 
двигаєтся легко. Кричит по-разному: 
чаще всего, закидьвая голову, издаєт 
громкий хохочущий звук, за которьій 
ее и назьтвают хохотуньей. Оперениєе 
белое, за исключением голубовато- 
серой спиньт и крьмльев. В Овид. р-не 
живет оседло или совершаєт неболь- 
шие кочевки. Зимует на морских по- 
бережьях умеренной зонью. Селится 
по крупньм рекам, особенно в их 
низовьях, морским и океаническим 
побережьям, по пресньм и соленьмїм 
озерам, чаще рьйбньюм, но нередко и 
в удалений от них на несколько де- 
сятков километров. Кормится рь-бой, 
моллюсками, крабами, иглокожими, 
мелкими грьзунами, яйцами и птен- 

цами разньжх птиц, насекомькми, от- 
ходами рьїюньх промьіслов, падалью. 
Поселяясь поблизости от рьбопитом- 
ников, на окрайнах птичьих базаров, 
в охотхозяйствах, она может наносить 
некоторьй  вред, но истреблениєм 
мьшевидньх грьзунов и вредньхх на- 
секомьх приносит большую пользу. В 
Овид. р-не встречается кругльй год. 
Особенно многочисленнью зти чайки 
на Сухом лимане и городской свалке. 

ЧАЙКА МАЛАЯ, Мартин ма- 
лий -І, аги5 тіпиги5. Весит 100-150 
г. От других чаек отличаєтся также 
окраской оперения. Спина, плечи и 
верхняя сторона крьїтьев светлого 
голубовато-сероватого цвета. Поперек 
крьилаи по заднему его краю бельге по- 
лоски. Испод крьла шиферно-серьй. 
Остальное оперение белое с розовьім 
налетом. Распространена от островов 
Великобританий на западе почти до 
Охотского моря на востоке, но далеко 
не повсеместно. Гнездится в умерен- 
ньх частях Европьв, в северной по- 
ловине Казахстана и в значительной 
части Западной Сибири. Появляєется 
на гнездовье также в Прибайкалье, в 
бассейне верхней и средней Лень(, в 
Восточной Монголии и далее на вос- 
ток почти до Охотского моря. Почти 
всюду перелетная. В Овид. р-не встре- 
чается в большом количестве весной 
и осенью во время пролета. 
ЧАЙКА  ОББІКНОВЕННАЯ, 
Мартин звичайний, І. аги5 
гіффипдийя5. Зтих чаек назьвают 
еще озерньми или речньми. По раз- 
мерам он несколько мельче сизой 
чайки, весит 250-400 г. Окрашен в 
беловатье тона снизу и серовато- 
дьмчатьєе сверху. Озерная чайка ши- 
роко распространена в средней части 
Евразийского материка: от Исландиий 
и Великобританий на западе до Ти- 
хого океана и прилежащих островов 
на востоке. На большей части ареала 
зто перелетная птица. Зимуєет в юж- 
ньх частях ареала и на примькаю- 
щих к ним территориях, проникая 
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ко югу до Азорских островов, Пер- 
сидского залива, Индостана и Фи- 

липпин. Обитаєт по разнообразньюм 
внутренним водоемам, на пролете и 
зимовках держится морских побе- 
режий. Первое время после прилета 
птиць кочуют поблизости от гнездо- 
вьх территорий, гнезда строят после 
спада тальх вод. Гнездятся колония- 
ми, размер которьх колеблется от 
немногих до нескольких тьсяч пар. 
Иногда колоний смешаньг с други- 
ми видами чаек и крачек. Гнездовьге 
места - зто стоячиє и медленно те- 
кущиє водь-озера, болота, речнье 
заводи и протоки, окруженньюе рас- 
тительностью или имеющиєе плавни. 
В апреле-має самка откладьваєт в 
гнездо 3, реже 2 или 4 яйца грязно- 
зеленоватого цвета с серьнми и бу- 
рьми пятнами. Насиживают их обе 
птиць на протяжений 22-24 дней. 
Примерно в возрасте 10 дней моло- 
дье чайки перебираются от гнезда в 
заросли, держась при зтом вьївводком. 
Чужого птенца, пьтающегося при- 
соединиться к вьводку, старая чайка 
убивает ударом клюва в голову. В пя- 
тинедельном возрасте молодь опе- 
ряются и начинают летать, но совсем 
летньми становятся к шести неде- 
лям. Начинаются  послегнездовье 
кочевки, постепенно  переходящиєе 
в перелет. Питаются озернье чайки 
в основном водньми и наземньми 
насекомьшми, мьшевидньми грьзу- 
нами, рьбами, лягушками, дождевьі- 
ми червями. Рьйб ловят только с по- 
верхности водьг, и главньм образом 
больньх. Приносят большую пользу 
сельскому хозяйству. В прибрежной 
зоне Черного моря, Днестровского и 
Сухого лиманов - обьічньій вид. 
ЧАИКА СИЗАЯ, Мартин сивий, 
Гаги5 сапи5 по общему облику и 
окраске очень похожа на чайку хохо- 
тунью, но почти вдвоє меньше нее: 

весит 315-600 г. Распространена в 
северньх частях Европь(, Азиий и Се- 
верной Америки, но лишь местами 
заходит в тундру. Перелетная и кочу- 
ющая птица. Основньєе зимовки рас- 
положень на побережьях Каспийско- 
го и Средиземного морей, в Малой 
Азиий, Китає и Японий, в Америке 

- до южной Калифорним. Населяєт 
большие реки и озера, даже болота, 

а также морские побережья. В Овид. 
р-не. встречается во время пролета, а 
также зимой, особенно на Сухом ли- 
мане и городской свалке. Йстребле- 
нием вредньх насекомьх и грьзунов 
приносит несомненную пользу. 
ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ ЕВ- 
РОПЕИСКАЯ, Черепаха боло- 
тяна, Етуз8 огрісшагія имеет 
овальньй гладкий панцирь темно- 
оливкового цвета до 25 см в длину. 
Голова, шея и ноги усеяньрю мелкими 
желтьми пятньшками по темному 
фону. Брюшной щит лишь чуть под- 
вижен в поперечной связке и окра- 
шен в желтьй или темно-бурьй цвет. 
Несмотря на весьма обширньй аре- 
ал, черепаха не проявляєт четкой ге- 
ографической изменчивости, так что 
реальньїжх подвидов вьщделить не уда- 
ется. Еще в прошлом столетии болот- 
ная черепаха била многочисленна, 
но позднее она исчезла из районов, 

освоенньжх человеком. Сейчас она 
редка в густонаселенньжх областях 
Западной Европь, зато сохраняется 
в низовьях крупньх рек Средизем- 
номорья, Черноморья и Прикаспия, 
в том числе и в Днестровском ли- 
мане. Излюбленнье места обитания 
болотной черепахи - болота, прудьк, 
озера, тихиє речньюе заводи с или- 
стьім дном и пологим берегом, где 
есть открьтьюе места, удобнькю для 
приема солнечньх ванн. В воде зта 
черепаха движется очень ловко и бьг- 
стро, прекрасно плавает и ньряєт, 
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подолгу остается под водой. На суше 
передвигаєтся не столь бьстро, но 
все-таки гораздо проворнее, чем су- 
хопутнье. Долгое время считалось, 
что болотньве черепахи ведут ночной 
образ жизни, а днем только греются 
на солнце. Оказалось, что черепахи 
кормятся в течениєе всего дня, осо- 
бенно в утренниє чась. Добьгчей 
служат разнообразнейшиєе воднье и 
наземньве животньг6е; растительность 
поедаєтся лишь изредка. Среди жи- 
вотньх преобладают насекомье и 
другие членистоногие, которьх че- 
репахи добьвают и в воде, и на суше: 
личинки стрекоз, плавунцов, кома- 
ров, саранчовье, кивсяки, мокрицьїк. 
Кроме того, поедаются земноводнье, 
черви и моллюски. Рьба составляєт 
незначительную часть рациона, поз- 
тому болотную черепаху нельзя на- 
зьівать вредной для рьюбного хозяй- 
ства. Кроме того, при всей ловкости 
черепахе обьічно удаєтся схватить 
лишь больную или раненую рьгбу, а 
здоровая рьвба почти всегда успеваєт 
увернуться от броска. В поисках до- 
бьшчи черепаха пользуется не только 
зрением, по и хорошим обонянием. В 
аквариуме она легко находит по запа- 
ху кусочки мяса, завернутьєе в бума- 
гу. После зимовки на дне водоемов, 
в марте--апреле, приступают к раз- 
множению. Спариваниє происходит 
как на земле, так и в воде. Уже в се- 

редине мая может наблюдаться пер- 
вая кладка яиц, оплодотвореньх еще 
в прошедшем году. Затем в конце 
июня наступаєет срок второй кладки, 
а в июле - третьей. В каждой клад- 
ке - в среднем по 5-10 яйц длиной 
около 3 см. Яйца откладьтваются в 
ямку глубиной около 10 см, которую 
самка роет задними лапами. Яйца 
развиваются 2-3 месяца. Молодье 
черепашки роют небольшие отнор- 
ки и остаются в них на зиму. Толь- 

ко следующей весной они вьїходят 
на поверхность, заметно окрепшиєе 
и подросшиєе за счет запасов жел- 
точного мешка на брюшке. Болотная 
черепаха еще в средние века широ- 
ко употреблялась в пищу жителями 
Западной Европьюм Особенно бойко 
шла торговля черепахами на рьнках 
во время религиозньтх постов. В на- 
стоящее время зтот вид утратил ку- 
линарное значение, зато привлекаєет 
многих любителей животньх как не- 
прихотливьй и активньй обитатель 
террариума. В подходящих условиях, 
при обилии тепла и хорошего корма, 
болотнье черепахи живут в неволе 
более 25-30 лет. Известньг отдельнье 
случай, когда они доживали до 120 
лет. Занесена в ККМСОП. 
ЧЕРНЕТЬ МОРСКАЯ, Чернь 
морська, Ауїтуа тагіїа довольно 
крупная утка очень плотного телос- 
ложения. Вес ее составляєет 0,75-1,2 

кг. Прекрасно ньряет, полет бь- 
стрьй, с водь слетаєт легко. У сам- 
ца голова, шея, грудь и зад чернье, 
спина светло-серая, брюхо и бока 
белье. Самка темно-бурая, у осно- 
вания клюва белое кольцо шириной 
в палец. У летящей птиць хорошо 
заметна широкая белая полоса, про- 
ходящая вдоль заднего края крьгла. 
Распространена морская чернеть в 
тундрах и северньх частях тайги Ев- 
ропь, Азии и северо-запада Северной 
Америки. Перелетная птица. Зимуєт 
по побережьям морей Атлантиче- 
ского и Тихого океанов. Селится по 
крупньм, преимущественно проточ- 
ньм озерам, богатьм водной расти- 
тельностью. Питаєтся как раститель- 
ньми, так й животньми кормами. 
Ото обьшчная, а во многих районах 
и многочисленная утка, уступающая 
по численности лишь морянке. Боль- 
шая численность, вьсокоєе качество 
мяса ставят зту утку в число очень 
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важньх и массовьх обкеектов охоть. 
В Овид. р-не встречаєтся в зимнее 
время в прибрежной зоне моря. 
ЧЕРНЕТЬ ХОХЛАТАЯ, Чернь 
чубата, АуШуа їийєша утка сред- 
них размеров. Вес ее колеблется от 
0,53 до 1,4 кг. На воде легко распо- 

знаєтся ее по хохлу на голове, а так- 
же по окраске самцов, у которьгх бе- 
лье бока ярко вьделяются на общем 
фоне черного оперения. Летаєт бь- 
стро, но с водь поднимаєтся тяжело, 
по косой линийм. Хорошо плаваєт, за- 
мечательно ньряєт. Пищу добьваєт, 
ньгряя на глубину 3-4, а иногда 10 м 
и больше, оставаясь под водой до 30- 

40 секунд. Распространена по всему 
материку Евразий Населяет открь- 
тье озера, старицьт речньх пойм. На 
преобладающей части ареала - пере- 
летная. Зимует в Западной Европе, в 
Средиземноморье, в южньгїх частях 
Азии до Японских островов. В Овид. 
р-не встречается в зимний период в 
прибрежной зоне моря и иногда на 
Сухом лимане. 
ЧЕРНОЗОБИК, Побережник 
чорногрудий, Саїагіз аїріпа ши- 
роко распространен в тундре и хоро- 
шо известен на пролетах в прибреж- 
ной зоне моря. Длина крьмла 11-12,5 
см, вес 44-57 г. Спинная сторона 
черно-бурая. Горло и зоб в мелких 
темньх пестринах, грудь и передняя 
часть брюшка черно-бурье (отсюда 
и названис), остальная часть брюшка 
белая. Зимовки чернозобика располо- 
женьт на юго-западе Европь и северо- 
западе Африки, по берегам Красного 
моря, на юге Азиатского материка и 
юге Япониий. Неполовозрелье черно- 
зобики нередко остаются на лето на 
местах зимовок или откочевьтвают к 
северу. В Овид. р-не встречаєтся вес- 
ной и осенью во время пролета. Оби- 
тает в зтот период в пойме реки Бара- 
бой и в дельте Днестра. 

ЧЕРНЬШІ, Коловодник лісовий, 
Тгіпса оспгориз5. В лесной зоне 
Палеарктики весьма обьшмченая пти- 
ца, размером со скворца. Спина у нее 
буровато-черная с зеленоватьм от- 
ливом и мелкими белькми краєвьми 
каемками на перьях. Горло, брюшко 
и подхвостье белье. На зобе и груди 
имеются темньюе пестринки. Длина 
крьла 13-15 см, вес 70-30 г. Область 
обитания черньша - лесная зона от 
Норвегии, Даними и Австрии до бере- 
гов Охотского моря и Татарского про- 
лива. На север распространен при- 
мерно до полярного круга, на юг- до 
лесостепи включительно. Основнье 
места зимовок - Африка, Южная 
Азия до Цейлона и Филиппинских 

островов. В Овид. р-не встречаєтся 
по мелководьям в период весеннего 
и осеннего пролета. 
ЧЕХОНЬ, Чехонь, Реіеси5 
сийкаєгия или сабля-рьюба (второе 
название дано за некоторое сходство 
с короткой саблей). Распространена 
в бассейнах Балтийского, Черного, 
Азовского, Каспийского и Араль- 
ского морей, как в пресньх, так и 
в солоноватьх водах. Тело чехони 
сжато с боков, спинка почти прямая, 
а нижний край тела, вдоль которо- 
го тянется кожистьвй вьгрост (киль), 
имеєт вид пологой дуги. Такая фор- 
ма тела и верхнее положение рта об- 
легчают движение снизу вверх и по- 
могают захватьвать пищу в верхних 
слоях водь: зоопланктон, мальков 
рьб, воздушньх насекомьх. Длина 
чехони бьгваєт до 50 см, вес 500-600 

г. В бассейне Черного моря у чехони 
наблюдаются два четко вьтраженньх 
хода в реки: весенний, связанньй с 
нерестом, и осенний, когда чехонь 
после нагула идет на зимовку. Изме- 
нение водного режима р. Днестр в ре- 
зультате гидростроительства оказало 
сильное влияниє на условия жизни 
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зтой рьйбьє: в стоячей воде икринки 
опускаются на дно и погибают. Икра 
чехони, вьіметанная в реке, поддер- 
живаєтся турбулентньми токами и 
сносится вниз по течению, а в соло- 
новатой воде, более плотной, она пла- 

васт. В водохранилищах чехонь ме- 
чет икру в толщу водь над участками 
с плотньюм грунтом, там, где имеется 
какое-либо движениє водньтх масс: 
перед устьями рек, в местах вьїхода 
грунтовьх вод, в районах с ветровкі- 
ми течениями. Глубина на нерести- 
лищах 1,5-6 м. Чехонь длиной 30-35 

см откладьваєт 40-45 тьвюс. икринок. 
Зто - промьсловая рьгба, но из-за за- 
регулирования Днестра в Овид. р-не 
стала крайне редкой. 
ЧИБИС Пигалица, Чайка зви- 
чайна, УМапейия уапеПи5 имеет 
чернье с сине-зеленьшм блеском го- 
лову, шею и зоб, а грудь, брюшко и 
бока головь белье. Спинная сторо- 
на -оливково-зеленая с пурпурньюм 
отблеском. На затьмлке хохол из не- 
скольких очень узких перьев. Ноги 
четьрехпалье. КГнездовая область 
чибиса охватьваєт всю Европу, за 
исключениєм северо-восточной ча- 
сти и Греции, в Азиий доходит до юж- 
ньжх частей Приморья, на севере - до 
верховьев Нижней Тунгуски и Баргу- 
зина, на юге - до Сьгдарьи и Илий- 
ска. Чибись в большинстве своем не 
остаются у нас на зиму, но отлетают 
недалеко. Зимуют в Англий, в восточ- 
ньїх частях Франции, на Пиренейском 
полуострове, в Северо-Западной Аф- 
рике, кое-где в Юго-Западной и за- 
тем в Юго-Восточной Азиий, а также 

в Восточном Закавказье и местами в 
Средней Азиий. В наши края чибись 
прилетают довольно рано и нередко 
располагаются около снеговьх луж, 
на мокрьжх, оттайвающих полях, по 
окраийнам болот и т. д. Затем пересе- 
ляются луга, окрайнью травянистьтх 

болот, все чаще начинают гнездить- 

ся на полях, как отдельньми парами, 
так и колониями. В зто время у чи- 
бисов наблюдаются брачнье игрьк, 
напоминающими вопрос «чьи-вьт». 
Самец при зтом расправляєет крь(- 
лья, распускаєт хвост и знергично 
топает лапками, так что на месте об- 

разуется небольшая довольно акку- 
ратная лунка. Одна из таких лунок 
в дальнейшем становится гнездом, 

устроенньм довольно примитивно, с 
небольшой вьістилкой из тонких сте- 
бельков. В кладке 4 яйца, значитель- 

но реже 3, еще реже 5. Они груше- 
видной формь, буровато-песочного 
цвета с черно-бурьми пятнами. На- 
сиживают их обе птиць 24-29 дней. 
В возрасте 33 дней молодьюе птиць 
начинают летать, после чего чибись 
группируются в стай. Ото подвиж- 
нье, крикливью и весьма полезнье 
птиць. Они бьстро и ловко бегают 
среди травь, часто по неровному 
кочковатому грунту, догоняя добь/- 
чу. Питаются главньм образом на- 
секомьми и их личинками, а также 
моллюсками, дождевьми  червями 
и многоножками. Нередко поедают 
жуков - шщелкунов, долгоносиков, 
листогрьвзов, во множестве едят гу- 
сениц бабочек, например пядениц, а 
также личинок двукрьльх и прово- 
лочников. При случаєе ловят медве- 
док и саранчовьїх. Чибис - наиболеєе 
обьчньй представитель куликов в 
Овид. р-не. 
ЧИРОК ТРЕСКУНОК, чирянка 
велика, Апа5 диегдиеайціа. Не- 
большая по размерам утка. Предпо- 
читаєт маленькиєе речки, небольшиєе 
и мелкие, оставшиеся от полой водь 

водоемьт речньх долин, прудьт вбли- 
зи селений и особенно любят селить- 
ся на маленьких водоемах. Собираєт 
корм, опустив голову вниз (характер- 
ная "стойка на голове") и отцеживая 
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клювом растительньй материал, а 
также различньх  беспозвоночньз3х 
червей,  моллюєсков,  насекомьхх. 
Гнездится в о дельте  Днестра в 
верховьях Сухого  лимана,  не- 
редко  поселяєтся около  весьма 
незначительньх по размеру  во- 
доемов и даже осоковьїх болот. 
Чаще всего гнездо помещаєт в за- 
болоченной  притеррасной части 
поймь, в непосредственной близо- 
сти от водь, под кустиками ивняка 
и ольхи. Иногда гнездо встречаєется 
на открьітьіх ОСОКоОВвьЬх и злаковьх 
лугах, в некотором удалений от водь 
(на расстояний 100-150 м). Особен- 
но охотно трескунки  устрайвают 
гнезда в густьжх вьсоких зарослях 
манника и ситника. Гнездо поме- 
щаєт, как правило, на сухом месте. 
Кладка обьшчно из 3-10 яийц. Цвет 

их  либо  светло-палевьшй,  либо 

светльй  желтовато-бурьй,  иногда 
с оливковьм додоттенком. По окра- 
ске яиц также нетрудно различить 
гнезда зтих двух видов уток. Раз- 
мерь яйиц: (43-49) х (29-36) мм. 
Прилет происходит приблизительно 
в середине апреля. Пуховье птенць 
появляются в конце мая -- первой 
половине июня, а молодьюе летнье 
птиць -- в июле, Отлет наблюдаєтся 
с серединьг августа до конца сентя- 
бря. Зимует в Южной Африке. 
ЧОП ОББІКНОВЕННЬ(ІЙ, Чоп 
звичайний, Ліпре! 7іпоеі. Зта 
рьіба имеет в Украйне весьма огра- 
ниченное распространение и потому 
почти вовсе не известна. Она встре- 
чается в основном только на Днестре 
и на Дунає. Чоп легко отличаєтся от 
всех других окуневьжх свойм удли- 
ненньм веретенообразньм телом и 
вькідающимся рьшмлом. Спина и бока у 
него серовато-желтого цвета, брюхо 
беловатое, с боков тела находятся 4 

косье темно-бурье полось. Вели- 

чина его незначительна, и у нас он, 
кажется, никогда не достигаєт 30 см 

длинь. Главное  местопребьваниє 
зтой рьйбь, кроме Днестра - Дунай и 
его главнье притоки, но и здесь она 
вообще довольно редка. Образ жизни 
ее очень мало известен: чоп любит 
свежую и бьструю воду, держится 
обькновенно на глубине и кормится 
червяками и т. п., также небольшими 
рьбками, на что указьваєт его боль- 
шой рот, между тем как шиповатье 
чешуий и острье колючки переднего 
спинного плавника спасают его от 
преследования хищников. Чоп до- 
вольно живуч и его легко можно пе- 
ревозить из одной реки в другую. Не- 
рестится он в Днестре в конце апреля 
и в первьх числах мая; в притоках же 
Дуная - в марте и апреле. Икра его 
желтого цвета, величиной с маковоєе 

зерно. Занесен в ККУ. 
ЧИСЛЕННОСТЬ  организмов, 
Чисельність організмів 1) чис- 
ло особей данного вида на единицу 
площади или в популяции; 2) общеє 
число особей (вне зависимости от их 
систематической  принадлежности) 
на определенной площади или в еди- 
нице обьема. 
ЧИСЛЕННОСТИ  ДИНАМИ- 
КА,  Чисельности динаміка 
(движение, колебание) - изменениє 
обилия животньх в естественньзх 
условиях во времени. Различают се- 
зонную и многолетнюю динамику 
численности. 
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ШАФРАН СЕТЧАТЬ(Й, Шафран 
сітчастий, Стоси5 гекісшаия. 
Многолетнеє растениє вьюсотой 10- 
20 см. Влагалища клубней сетчато- 
волокнистьгюе.  Листья  прямостоя- 
чие, чаще из 3-4, реже до 6. Цветки 

бледно-фиолетовьге, крупньг6е, с про- 
сть  венчиковидньюм  околоцветни- 
ком, обоеполье, с 3 фиолетовьми по- 
лосками на наружной стороне. 
В Овид. р-не цветет ранней весной. 
Растет в степях, на буграх, в открьі- 
тьх сухих местах, на курганах. С ле- 
чебной целью используются клубни, 
собираємьюре в має - июне. Химиче- 
ский состав изучен недостаточно. Из- 
вестно, что клубни содержат камедь, 

жирное масло, гликозидью кроцин и 
пикрокроцин. 
ШАКАЛ, Шакал, Сапі5 ашгец5. 
По внешнему виду похож на мелко- 
го волка. Длина тела у него 71-35 см, 
хвоста - 20-36 см, вьсота в плечах 

45-50 см, масса от 7 до 13 кг. Окрас 
грязно-желтьй, с заметньм рьжим 
и черньм оттенками. Распростра- 
нен от Центральной Африки через 
Средний Восток, Юкго-Восточную 
Европу, Среднюю Азию до Индоста- 
на. В Украйне появился в конце 90-х 
годов ХХ столетия и заселил дельту 
Днестра. Стал обьшчньм вселенцем и 
встречаєтся в плавнях Карагольского 
залива. Предпочитаєет густьве заросли 
около рек и озер, часто живет вблизи 
населенньх пунктов. В качестве убе- 
жищ обьшчно использует различнье 
естественнье ниши и углубления, 
расщелинь среди камней, иногда 

норьг барсуков, дикобразов, лисиц, из- 
редка роет их самостоятельно. Пища 
шакала разнообразна, мелкие зверьки 
и птиць, ящерицьв, змей и лягушки, 
снулая рьюба, саранча, жуки, улитки 
и т. п. Важную роль в питанимй игра- 
ют падаль, остатки добьчи крупньх 
хищников, всевозможньюе  отбрось. 
Шакал ест также много плодов и ягод, 

в том числе виноград, арбузь(і, дьшни, 
луковиць растений. Парьг образуются 
на всю жизнь, и самец принимаєт дея- 
тельное участие в устройстве норьг и 
воспитаний вьтодка. Молодье рож- 
даются с конца марта до конца мая. 
Их обьюшно бьгваєт 4-6, изредка до 8. 
Самка кормит детеньшей молоком 
2-3 месяца, но уже в 2-3-не-дельном 
возрасте начинаєт подкармливать от- 
рьжкой. Осенью молодьєе становятся 
самостоятельньми и охотятся пооди- 
ночке или по 2-4. Шакал очень лов- 
кий, и довольно нахальньїшй Хищник, 

особенно тот, которьй живет около 
населенньх  пунктов и постоянно 
сталкиваєтся с людьми. Перед вьгхо- 
дом на охоту издает скулящий вопль, 
которьтшй тотчас же подхватьтвают все 
остальнье шакальр, находящиеся по- 
близости. Охотятся чаще в одиночку, 
парами, но бьваєт и группами. Там, 
где имеются крупнье хищники, ша- 
каль следуют за ними, с тем чтобьі 
воспользоваться остатками их добкеі- 
чи. Иногда уходят далеко от посто- 
янного места пребьвания, появляясь 
в местах, где бьмл массовьй падеж 

скота или диких копьтньх. Шакалов 
далеко не всюду можно считать вред- 
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ньми, учитьвая их санитарную функ- 
цию в природе. Лишь в интенсивньх 
охотничьих хозяйствах, в частности в 
нутриевьх и ондатровьх, а также на 
зимовках пернатой дичи они могут 
бьть нетерпимь. Приходится учи- 
тьвать и то, что шакальг иногда явля- 
ются источниками опасньх заболева- 
ний - бешенства и чумьт плотоядньх. 
В Овид. р-не в настоящее время ста- 
новится ОбкбіЧНЬМмМ ВИДОМ. 
ШИЛОКЛЮЄВКА, Чоботар, 
Весигуїго5їга ауосеба. Название 
птицьшю - от формь клюва. Он длин- 
ньй, тонкий, плоский остроконеч- 
ньй и гибкий, загнут дугообразно 
вверх. Верх головьт и зашеек у ши- 
локлювки чернье, крьлья чернье с 
большими бельми пятнами, осталь- 
ное оперение белое. Длина крьла 21- 
23 см. Распространена шилоклювка 
очень неравномерно по плоским бе- 
регам соленьжх степньх озер от Ду- 
ная до Юго-Восточного Забайкалья 
и по берегам Черного, Азовского, 
Каспийского и Аральского морей. 
Также зта птица гнездится у южньх 
берегов Балтийского моря, в странах 
Средиземноморья, в Передней Азий, 
в Монголий, в Северо-Западном Ки- 
тае, кое-где в Африке, в Австралий и 
на Тасманий. В Овид. р-н шилоклюв- 
ки прилетают в конце марта, но чаще 
в апреле. Размещаются по плоским 
илистьм берегам солоноватьгх водо- 
емов, на песчаньх и ракушечнь(х ко- 
сах, по солонцам, сухим грязям и бе- 
регам мелководньх илистьх заливов 
моря. Кормятся мелкими ракообраз- 
ньми, личинками водньтх насекомьх, 
моллюсками и семенами водньх рас- 
тений. Собирая корм, медленно бро- 
дят по мелководью. В более глубоких 
местах пускаются вплавь. В Овид. 
р-не. могут гнездиться в пойме реки 
Барабой и в зоне Карагольского зали- 
ва. Занесена в ККУ. 

ШИРОКОНОСКА, 
Широконіска, Апа5 сіІуреаїа - 
небольшая утка с короткой шеей, 
небольшой головой и крупньм ши- 
роким клювом. Весит от 0,47 до 1,1 

кг. Детаєт медленнее других. Ньря- 
ет редко. Окраска оперения самца в 
брачном наряде контрастная. Голова 
и верх шеи чернью с металлически- 
зеленьм  отливом. Нижняя часть 
шеи, зоб, передняя часть груди бе- 
лье. Спина и надхвостье чернье. 
Самка окрашена более скромно. 
Распространена в умеренной полосе 
Европь и Азий от Атлантического 
океана до Тихого, а также в запад- 

ньх частях Северной Америки. На- 
селяет побережья открьтьх и зарос- 
ших озер и стариц. Перелетная пти- 
ца. Зимует на Британских островах, 
в южньюх частях Европьшг и Азий, в 
северной половине Африки и на 
юго-западе Северной Америки. На 
большей части ареала широконоска 
обьшчная. Основу ее питания состав- 
ляют мелкиє моллюски, планктон- 
ньюе ракообразньюе, водньюе насеко- 
мьгме и их личинки. Из растительньх 
поедаются зеленье части и семена 
разньжх водньх растений. Пищу до- 
бьваєт, процеживая воду клювом. 
Представляєт обьект спортивной 
охоть. В Овид. р-не гнездится в 
водно-болотньх угодьях Сухого ли- 
мана и Нижнеднестровском НПП. 
ШКАЛА  ОБИЛИЯ  РАСТЕ- 
НИЙ, шкала чисельності рос- 
лин - численность и проективное 
покрьтиєе особей растений по глазо- 
мерной оценке в баллах. Напр., шка- 
ла Гульта-Друде (или шкала Друде) 
с использованиєм приблизительной 
величинь  проективного  покрьеІтия 
(в Ус): 1) единично (до 0,16); 2) мало 
(0,80); 3) довольно много (4); 4) мно- 
го (20); 5) очень много (до 20); б) 
обильно (до 10097). 
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ШКАЛА ОЦЕНОЧНАЯ, шка- 
ла оціночна - ряд непрербівно 
усиливающихся или ослабляющихся 
групп (иначе баллов), построенньїй 
с целью придания процессу или 
явлению  количественной оценки. 
Ш.о. может бьть представлена 
простьми  баллами  (назначенньми 
цельми числами) или  сложньюми 
(рассчитанньми в 9» от максимального 
значения и др. способами). Примерькг: 
шкала скорости ветра (Бофорта), 
шкала юбилия растений  (Друде), 
шкала волнений на море и др. , 
ЩЕГОЛ ЧЕРНОГОЛОВЬІЙ, 
Щнисглик, Сагаиеіїз сагадиеіїз. Жи- 
тель древесньх насаждений куль- 

турного ландшафта, разреженнь5х и 
пойменньх лесов. Особенно любит 
открьтую местность с рощами и пе- 
релесками, с большими фруктовьіми 
садами и зарослями бурьяна по со- 
седству, на которьїтх охотно кормится. 
В Овид. р-не обьічньгй вид. 
ЩУКА, Щука, Евзох Іисішзя Аре- 
ал зтой рьйбь - один из самьх об- 
ширньх среди пресноводньх. Она 
встречаєтся в бассейнах Черного, 
Азовского, Каспийского, Аральско- 
го, Балтийского, Белого, Баренцева 

морей, Северного Ледовитого океана 
и Охотского моря (р. Анадьрь, не- 
которье реки северо-западной части 
Камчатского полуострова). Нет еє 
только в озерах Исськ-Куль, Балхаш, 
в водоемах Крьма и Кавказа, в бас- 
сейне Амура. Обькновенная щука 
достигаєет длинь более 1,5 м, веса 35 

кг и более. Держится среди водной 
растительности, и в зависимости от 
характера и степени ее развития при- 
обретаєт  серо-зеленоватьй,  серо- 
желтоватьй или серо-бурьй цвет. В 
некоторьх озерах встречаєтся щука 
серебристой окраски. Любит реки с 
замедленньгтм течением, озера, хоро- 
шо переносит кислую реакцию сре- 

дь, может жить в водоемах с рН 4,75; 

при снижениий содержания кислоро- 
да до 3,0-2,0 мг/л наступаєет угнете- 
ние дьхания и в заморньх водоемах 
щука зимой погибаєт. Зто рьба стре- 
ловидной формь6. Голова ее сильно 
удлиненная, нижняя челюсть вьі- 
дается вперед, кльки на ней служат 
для захвата жертвьх. Внутренняя по- 
верхность нижней челюсти покрита 
мягкой тканью, под которой распола- 
гаются косье рядьг из 2-4 замещаю- 
щих зубов, примькающих к каждому 
кльку. Когда кльк срабатьваєтся, на 
его место становится своим основа- 
ниєм замещающий зуб. Сначала он 
шатается, затем укрепляєется, плотно 
прирастая к кости. Зубью меняются 
неодновременно. В одно и то же вре- 
мя одни качаются на краю челюсти, 
другие стоят крепко, третьи - еще не 
окрепшие, молодь, недавно став- 
шие на рабочее место. В зто время 
щука избегает крупной добьшчи. Во 
время нереста щуки вьходят на мел- 
ководье и шумно плещутся. Надев ре- 
зиновье сапоги, можно зайти в воду 
и следить за ними. Держатся они в 
зто время группами: 2-4 самца около 
одной самки, а около крупньгїх самок 
и до 8 самцов. Самка пльгвет впере- 
ди, самць за нею, отставая на поло- 
вину длинь ее тела. Рьгбьг трутся о 
кустьв, пни, стебли рогоза, все время 
перемещаясь по нерестилищу. В зто 
время и вьметьваєтся икра. Одна 
самка в зависимости от размера вь- 
пускаєет от 17,5 до 215 тьгс. икринок. 
Они крупнье, около 3 мм в диаме- 
тре, сильно разбрасьваются самкой 
и приклеиваются к растительности, 
но легко отпадаєт при встряхива- 
ний. Через 2-3 дня клейкость исче- 
заст, икринки осьштаются и до конца 
развития лежат на дне. Нормальное 
их развитие на дне в мелкой непро- 
точной воде возможно лишь потому, 
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что в весеннее время при низкой тем- 
пературе кислородньй режим там 
относительно  благоприятен. Ефсли 
же после нереста щуки следует бь- 
стрьй спад водь, то отложенная икра 
погибаєт. Подобное явлениє часто 
имеет место в водохранилищах, где 
уровень неустойчив. Весной щуки 
вместе с разливом заходят из рек в 
пойменньюе озера. Через некоторое 
время связь зтих водоемов с рекой 
прерьваєтся. Жизнь молоди, вьілу- 
пившейся из отложенной икрьїк, про- 
текает в таких условиях иначе, чем в 
реке. В зависимости от температурьг 
развитие икрьи продолжаєтся 3-14 
дней. Внезапноєе понижениєе темпе- 
ратурьт может вьгзвать ее гибель. Вьг- 
лупившиеся личинки имеют длину 
6,7-7,6 мм. По мере рассасьвания 
желточного мешка они переходят 
на питание циклопами и дафниями. 
Достигнув 12-15 мм, могут захвать- 
вать личинок карповьх. Но чаще при 
таких размерах молодь питаєтся ли- 
чинками хирономид, поденок. Толь- 
ко пятисантиметровье щучки пере- 
ключаются на потреблениє молоди 
других рьб. В пойменньх водоемах, 
рано потерявших связь с рекой, нет 
молоди других видов рьвб, и условия 
питания щук складьваются крайне 
неблагоприятно. Позтому рост их 
неравномерен. Крупнье особи ино- 
гда превьтшают мелких в 2-21/2 раза. 
И охотно их поедают. Польский на- 
туралист А. Фидлер в книге «Канада, 
пахнущая смолой» описьваєт озера, 
где «не видно никаких других рьб, 
кроме щук. Одни щуки. Но еще бо- 
лее странно их нейимоверное коли- 
чество... Сначала я удивлялся: чем 
кормится столько щук, если у них 
нет на прокорм других рьвйб? Иссле- 
дование желудков щук раскрьмло все: 
щуки побольше пожирают, как пра- 
вило, щук поменьше. Таким образом, 

подводньй мир здесь основан на ие- 
рархическом пожираний собствен- 
ного потомства и, видимо, только 
огромной плодовитости обязан тем, 
что потомства все еще достаточно». 
Обьшмно же щука потребляєт най- 
более многочисленньх  рьйб. Зто 
плотва, окунь, ерш, лещ, густера, 
пескарь, голеца, гольян, щиповка, 
бьчок-подкаменщик и др. Весной 
щука охотно поедаєт лягушек. Из- 
вестньгт случай, когда щука утаскива- 
ла в глубину мьшшлей, крьюс, куликов 
и даже белок, перепльвающих реки. 
Крупнье щуки способньв напасть и 
на плавающую утку. Таких назьвают 
«утятницами». Все же в питаний щук 
преобладают многочисленнье и ма- 
лоценнье рьбь, позтому они явля- 
ются необходимьм обьгеектом рацио- 
нального рьюбного хозяйства. Напри- 
мер во Франции из общей площади 
прудов в 100 тькс. га более 50 тьс. га 
отдань под разведениє щуки. Мясо 
ее содержит 2-39о жира, и является 
диетическим продуктом, особенно 
если рьба поступаєт для потребле- 
ния в свежем виде. Темп роста щуки 
меняется в зависимости от условий 
питания, особенно в первьгюе ГОДЬ! 
жизни до наступления половой зре- 
лости. Максимальньвй возраст щуки 
в промьсловьх уловах в настоящее 
время не превьшаєт 20 лет, а рас- 
сказь об удивительной долговечно- 
сти щук следует отнести к категорий 
легенд. Щука - желанная добьгтча для 
рьтболова-спортсмена, ее ловят спин- 
нингом, на блесну, на живца, ставят 

жерлиць. Зтому занятию предаются 
люди разного возраста, разньжх про- 
фессий. О рьбной ловле, и особенно 
о ловле щук, написано много расска- 
зов, стихов. В Овид. р-не зта рьюба 
обитает в пресньх водоемах. Больше 
всего еє в водно-болотньжх угодьях 
дельтьт Днестра. 
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ЩУРКА ЗОЛОТИСТАЯ, 
Бджолоїдка, Мегор5 аріазіег 
Верх головь и передняя часть спи- 
нь зтой птиць каштановье, задняя 

часть спинь и поясница золотисто- 
рьжие. Подбородок и горло ярко- 
желтье. Бока головью зеленовато- 
голубого цвета, брюшная сторона 
зеленовато-голубая. Клюв чернь(й. 
Длина крьла 14-15 см, вес 50-60 г. 
Самць слегка крупнее самок. Золо- 
тистая щурка гнездится в южной ча- 
сти Европь. На юг распространена 
до Персидского залива, Иорданий и 
Северо-Западной Африки. Зимуєт в 
Африке в южной части Аравийско- 
го полуострова и в восточной части 
Индии. В Овид. р-н. занимают для 
гнездовий места,  пересеченньтге 
оврагами, балками, где есть реки с 
обрьвистьми глинистьми берега- 
ми. Соседства человека щурки не 
боятся и охотно селятся около сел. 
Некоторое время после прилета 
птицьшю ведут бродячий образ жиз- 
ни, затем начинают устраийваться. 
Обьшчно несколько пар щурок гнез- 
дится в непосредственной близо- 
сти друг от друга, но чаще колоний 
их бьювают крупнее. Любят зани- 
мать обрьтвь до 3-5 м вьгсоть6». На 
подготовку гнездовой норьг уходит 
много времени. Роют их и самцьни 
самки с помощью клюва, а землю 
вьбрасьвают ногами, пятясь для 
зтого назад к вьжходу. Зта работа, 
которой птиць занять главньвм об- 
разом в утреннее (9-10 часов) и ве- 
чернее (17-18 часов) время, длится 
у щурок от 10 до 20 дней, что зави- 
сит от твердости грунта. За время 
работь по устройству норьт птиць 
вьбрасьвают примерно 12 кггрун- 
та. Длина норьг достигаєт иногда 2 
м, чаще, однако, она бьюгваєт 1-1,5 м 

длинь. В конце норьг устрайваєтся 
гнездовая камера, и самка присту- 

пает к откладьванию яиц. У разньїх 
пар в одной колоними зто бьваєт не 
в одно и то же время. Если птица 
после прилета заняла свою старую 
нору, ей не требуется много време- 
ни, чтобью привести ее в порядок. 
Иное дело, если птица вьшнуждена 
рьть нору заново. В гнезде бьиваєт 
обьчно 5-6 яйц, иногда 4, иногда 

даже 10. Яйца бельгюе, блестящиє, 

почти шарообразной формьг. Наси- 
живают их оба родителя, но самка 
значительно больше. Через 20 дней 
в гнезде появляєется первь6й птенец. 
Следующиєе появляются по мере 
откладьвания яиц, и каждое их них 
должно пройти двадцатидневньй 
срок обогревания. В результате 
птенць в гнезде щурки оказьвают- 
ся разновозрастньюми. Один птенец 
уже почти полностью оперился, 
другиє только начали оперяться, а 
самьшй младший сидит в гнезде го- 
ЛльЬЙ. Птенцьв, которьжх кормят оба 
родителя, растут бьгстро: через 30 
дней после вьтлупления они вьгшлета- 
ют. Обьічно зто бьтваєт в июле. Се- 
мейная стайка держится вместе 2-3 
недели. Родители в зто время еще 
подкармливают птенцов. Но вскоре 
вместо семейньїх стаек появляют- 
ся готовящиеся к отлету крупнье 
стай. Кормятся золотистью щурки 
различньми крупньми насекомьм- 
ми: перепончатокрьяль6ми, жуками, 
бабочками, двукрьмльми, прямо- 
крьмльгюми. Все зто ловится на лету 
без какого-либо затруднения. 
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ЗКОЛОГИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ, 
екологічна мораль - упорядоченная 
совокупность направленньх на со- 
хранениє природьт запретов, идеалов, 
требований, предписаний, принятая и 
разделяемая в данном обществе. Зти 
нормьг закрепленьт в его культуре и в 
достаточно стабильном виде переда- 
ются от поколения к поколению. 
ЗКОЛОГИЧЕСКОК РАВНО- 
ВЕСИЕ - екологічна рівновага 
количественное и качественное со- 
отношениє естественньжх и изме- 
ненньх человеком зкологических 
компонентов и природньжх процес- 
сов, приводящее к длительному 
существованию  зкосистемьш дан- 
ного вида или єе зволюцию в ходе 
сукцессии. ЄСледуєт помнить об 
условности использования термина 
«равновесие» в данном случає, по- 
скольку и зкосистемьг и биосфера в 
целом не являются равновесньрюми 
системами в физическом смьгсле. 
ЗКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЗКОНО- 
МИКА, еколоогічна економіка - 
трансдисциплинарная область зна- 
ний, появившаяся в начале 1990-х 

годов и изучающая взаймосвязи меж- 
ду зкосистемами и зкономически- 
ми системами в самом широком их 
представлений. Зкологическая зко- 
номика является своего рода синте- 
зом традиционной неоклассической 
и ресурсной зкономики в сочетаний 
с анализом воздействия хозяйствен- 
ной деятельности на окружающую 
среду (ОВОС), с одной стороньію, и 
зкономики  природопользования с 

ОВОС и традиционной зкологией, 
с другой. Люди-потребители рас- 
сматриваются в качестве одного из 
важньжх  компонентов  целостной 
зкономико-зкологической системі м, 

а не как доминирующая и централь- 
ная сила. Потреблениєе подвергаєт- 
ся не только денежньтм бюджетньм 
ограничениям, но также и при- 
родньм ограничениям и действию 
физических законов. В центре зко- 
логической  зкономики находится 
устойчивоє управлениє зкономико- 
зкологической системой, а времен- 
нье рамки рассматриваются обьічно 
шире, чем в традиционной зкономи- 
ке. Цель зкологической зкономики 

состойт в нахождений найлучших 
путей проживания на нашей пла- 
нете и поисков "зкономного обще- 
ства", основанного на определений 
бережливости через зкономическую 
зффективность и достижениєе зколо- 
гически приемлемого зкономическо- 
го развития. В основе зкологической 
зкономики лежат три концепции: 
пропускная/ перерабатьтввающая спо- 
собность зколого-зкономических си- 
стем, несущая способность/емкость 
зкосистем и знтропия. 
ЗКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗТИКА, 
екологічна етика - 1)совокуп- 
ность  принципов  человеческой 
мьсли и поведения, ориентирован- 
ньх на благо целостной системь 
«человек-природа», включая жи- 
вотньх, растения и зкосистемь!; 2) 
учениє о должном в отношениях 
человека с природой. 
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ЗКОСИСТЕМА, екосисте- 
ма - понятие, введенное А. Тен- 

сли, обозначающее относительно 

устойчивую систему  динамиче- 
ского равновесия, в которой орга- 
низмь и неорганическиєе факторь 
являются полноправньми компо- 
нентами. З. представляєт собой 
совместно функционирующие на 
данном участке организмьг (био- 
тическое сообщество), взаймодей- 
ствующиє с физической средой 
таким образом, что поток знергий 
создаєт четко определеннье био- 
тические структурьшо и круговорот 
веществ между живой и неживой 
частями. В дальнейшем понятиєе 
трансформировалось многими ав- 
торами, и в своей функциональной 
части близко понятию биогеоце- 
ноза, но лишено географичности 
последнего, и следовательно, раз- 
мерьи З. не определяются зара- 
нее заданньм правилом. З. могут 
бьть разньжх порядков: от самьБіх 
мельчайших до весьма обширньхх 
вплоть до биосферьі. 
ЗТАЛОННАЯ ТЕРРИТО- 
РИЯ, еталонна територія - 
зто природньюш территориальнькй 
комплекс любого ранга (фация, 
урочище, ландшафт), обладающий 
типичньми свойствами, соответ- 

ствующими обьшмчно нормальному 
(естественному) состоянию (про- 
цессу), принимаємьтй в качестве 
стандарта для всех представите- 
лей того же типа или региона и 
используемьй как мерило или об- 
разец при оценке состояния топо- 
логически сходньтх территорий и 
при мониторинге зкологическом. 
Таких зталонньжх участков в Одес- 
ской области почти не осталось. В 
Овид. р-не встречаются лишь на 
некоторьїт склонах Днестровского 
лимана, в дельте Днестра. 

ЯСЕНЬ, Ясен, Егахіпи5 
ехсеізіок. Очень ценное дерево, 
предпочитающеє увлажненнье 
земли. Часть его цветков - женскиєе 
(2 пьльника рано опадают), часть 
- мужскиєе, часть - обоепольєе. Все 
зто бьтваєт на одном дереве и даже 
в одном соцветий, а также все на 
разньх деревьях. В средней Европе 
насчитано до 10 форм ясеня в отно- 
шениий распределения полов. Ясе- 
ни с развитьм венчиком, как, на- 
пример, ясень манновьй (Кгахіпи5 
огпи58), относятся к числу чисто зн- 
томофильньх растений. Их клей- 
кая пьмльца привлекаєт жуков. 
ЯЗЬ, Язь, ІГеисізсия ідиз5. Неис- 
кушенньєй рьюбак может легко спу- 
тать язя с плотвой или голавлем. Но 
от плотвьт язь отличаєтся более мел- 
кой чешуєей; от голавля - более вь- 
соким телом, относительно корот- 
кой головой, малиново-красньми 
брюшньюми и анальньм  плавни- 
ками. У молодьгх язей окраска бо- 
леє серебристая, чем у взросль(х. 
Язь обитает в больших равнинньх 
реках, озерах и водохранилищах. 
Особенно многочислен в реках с 
пойменньми озерами. Молодь пи- 
таєтся зоопланктоном и водорос- 
лями; рьйбьо постарше - вьсшей 
растительностью, моллюсками, па- 
дающими в воду насекомьми, ино- 
гда мальками рьвб. Язь нерестится 
весной и в зто время бьюваєт очень 
красив. Тело его принимаєт метал- 
лический блеск, жабернье крьшки 
и голова кажутся золотьтми, окраска 
плавников становится более яркой. 
Плодовитость язя колеблется от 
39,0 до 114,0 ть. икринок. Откла- 
дьтваются они на камни или расти- 
тельность. Вьклупившиеся личинки 
прикрепляются к растениям с помо- 
щью цементньх желез. В европей- 
ских реках численность язя не столь 
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велика и промьгюслового значения он 
не имеет, но как обьект спортивно- 
го рьіболовства представляєт опре- 
деленную ценность. В некоторьх 
прудовьх хозяйствах разводят язя 
желто-красной окраски, так назь- 
ваємую орфу. Орфа очень красива, 
и ее нередко содержат как декора- 
тивную рьйбу в больших водоемах, 
например в бассейнах с фонтанами 
или в больших аквариумах. В Овид. 
р-не редкий вид рьвбь. 
ЯСТРЕБ-ТЕТЕРЕВЯТНИК, 
Яструб великий,  Ассірігег 
сепіїйзя. Общая длина птиць! 52- 
03 см, масса 700-1500 г. Самки зна- 

чительно крупнее самцов. Окраска 
взросльжх птиц (годовальгх и стар- 
ше) со спинной стороньтг серовато- 
бурая. Брюшная сторона беловатая 
с поперечньтм бурьм рисунком из 
полос. Самки несколько темнее по 
окраске, чем самцьєю Область рас- 
пространения большого ястреба 
весьма обширна. Он гнездится в 
лесной зоне Севернрй Америки, 
Европьг и Северной Азиий. Преиму- 
щественно оседльй или кочующий 
вид, по в северньюх частях ареала 
перелетньй. В Овид. р-не строит 
гнезда на деревьях в Дальницком 
лесу, в некоторьїтх лесопосадках. 
В кладке обьеічно 3-4 яйца, иногда 

5; окраска их зеленовато-белая, 

изредка с темньюми пятнами. На- 
сиживаєт их самка в течениє 38 
дней. Самец носит ей в зто время 
корм. Он заботится также о про- 
кормлений птенцов, но крайней 
мере в течениє первьжх 3 недель 
после вьмлупления. В возрасте 35- 
40 дней птенцьг вьходят из гнезда, 

но держатся первое время побли- 
зости. Тетеревятники в основном 
кормятся птицами - от мелких до 
средних и относительно крупньх 
(от королька до голубей и фаза- 

нов), а также млекопитающими, в 
частности белками, кроликами и 
зайцами. . 
ЯЩЕРИЦА ЗЕЛЕНАЯ, Ящірка 
зелена, І асекіа уігідїіз - репти- 
лия достигающая 30 см в длину, 
из которьх не менее чем две трети 
приходится на ломкий хвост. Окра- 
ска молодьх особей серовато-бурая 
или коричневая, с двумя светль(- 
ми полосками по бокам хребта. 
С возрастом животньвювє зеленеют, 
а самцьи приобретают красивую 
ярко-зеленую окраску с многочис- 
ленньми черньми и желтьюми кра- 
пинками. Кроме того, горло и шея 
у них становятся голубьми или 
ярко-синими, а живот ярко-желтьм. 
Распространена зеленая ящерица 
в Средней и Южной Европе и на 
Малой Азии. В Овид. р-не обитаєет 
повсеместно. Любит поросшиєе тра- 
вой и кустарником склоньш холмов 
и балок, крутьгве обрьгвьт по берегам 
рек, опушки и поляньш в лесах, а 
также садьв;, виноградники в непо- 
средственной близости от селений. 
Убежищами єй служат глубокиє 
норь, достигающиє иногда более 
метра в длину, обьічно на склонах, 
у камней, кустарников или дере- 
вьев. Нередко ящерицьє поселяются 
также в норах грьвзунов и в дуплах 
деревьев. Охотятся за различньтїми 
насекомьми, изредка разнообразят 
меню плодами, например, ягодами 
калиньв. Заметив добьвтчу, пишет В. 
И. Таращук, ящерица вся напряга- 
ется, но некоторое время остаєт- 
ся неподвижной. Затем она делаєт 
стремительньй бросок, иногда до 
полуметра в длину, и схватьгваєт на- 
секомое. В Овид. р-не спариваниєе 
зтого вида происходит в мае и пер- 
вой половине июня. В конце июня 
- начале июля самка откладьваєт 
5-14 яиц, закапьвая их в круглую 
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ямку глубиной 7-3 см, и засьшаєт 
землей или песком. Молодьве яще- 
рицьг появляются в конце августа - 
начале сентября. 
ЯЩЕРИЦА ПРЬІТКАЯ, 
Ящірка прудка, Іасегіа агсіїйз. 
Иначе ее назьтвают еще обьшкновен- 
ной. Она широко распространена в 
Евразий от Южной Англии и вос- 
точной половинь Франции на запа- 
де до Южного Забайкалья, Северо- 
Западного Китая и Северной Мон- 
голий на востоке. На севере места- 
ми доходит до 607 с. ш., тогда как 

на юге распространениєе ее ограни- 
чено северной частью Балканского 
полуострова,  Северо-Восточной 
Турцией и прилежащими района- 
ми Северо-Западного Ирана. Мо- 
лодьюе ящерицьг зтого вида сверху 
буровато-серого или коричневато- 
го цвета с тремя светльютми узкими, 
окантованньюми чернь6м полосками, 
средняя из которьїх тянется вдоль 
хребта, а обе боковье проходят 
по сторонам спиньг и теряются на 
хвосте. С возрастом зта раскраска 
меняєется. Светльюе туловищнь(е по- 
лоски распльваются и становятся 
менеєе ясньми, а вдоль хребта про- 
ступают отдельнье неправильной 
формьг темно-бурье или совершен- 
но чернье пятна, располагающие- 
ся в один или два параллельньх 
ряда. Тело у самцов приобретаєт 
салатную, оливковую или зеленую 
окраску, у самок оно становится 
коричневьм,  коричневато-бурьтім 
или (гораздо реже) зеленьм, как 
у самцов. В период размножения 
окраска становится болеє яркой, 
что прежде всего относится к зе- 
леньм самцам. В длину ящериць 
не превьшают 25-28 см вместе с 
хвостом. Населяют степи, не слиш- 

ком густьве леса, садьг, рощи, пере- 
лески, склонью холмов и оврагов, 

заросли  кустарников,  обочинь! 
дорог, железнодорожньвюе насьшши 
и тому подобньюе места. В каче- 
стве убежищ ящерицьг изпользуют 
норьт различньтїх животнь(х, но Ча- 
сто вьшапьвают их сами. Спасаясь 
от преследования, зта ящерица на 
всем ходу неожиданно резко отво- 
дит в сторону хвост и поворачива- 
ется головой в сторону преследо- 
вателя. Производя зтот маневр и 
меняя направление бега несколько 
раз подряд, животноєе часто со- 
вершенно сбиваєт с толка пресле- 
дователя. Как правило, молодь6е 
ящерицью покидают свой зимниєе 
убежища на одну-две недели позд- 
нее старьх. И начинают охотиться 
за жуками, кузнечиками, гусеница- 
ми, червями, пауками и прочими 
мелкими  беспозвоночньюми. Пи- 
таются и пчелами, наносят неко- 
торьй вред пчеловодству. Однако 
такой вред безусловно окупаєтся 
пользой от уничтожения большого 
числа вредителей сельского и лес- 

ного хозяйства. Во время брачного 
периода весной взросльєв ящериць 
разбиваются на парьг и поселяются 
в одной норе, в окрестностях кото- 
рой совместно охотятся и греются 
под солнцем. В конце мая - нача- 
ле июня самка откладьгваєт от 6 до 
16 яиц, закапьвая их в неглубокую 
ямку или оставляя в глубине норь. 
Молодь появляются с конца июля. 
Зимуют ящерицьт обхБічноОо в летних 
норах, вход в которькюе забиваются 
листьями и землей. 
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Богомоль 

--669 - - 



Ббаклан большой у гнезда 

- 670 -- 



Ирис болотньй 
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Безвременник анкарский (Красная книга Украйнь) 
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Горлиць кольчатье 

7 673 -- 



Жаба зеленая 

Заяц русак (мальши) 
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Цапля желтая (Красная книга Украйнм) 
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Казарки краснозобие над Днестровским лиманом 
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Пеликаньг розовьне (Красная книга Украйнь) 

Полоз желтобрюхий (Красная книга Украйниь) 
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Подснежник Зльвеза 

-- 69; -- 



Большая поганка или Чомга (птенец) 

Речная крачка (птенць) 
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Стая пеликанов перед закатом 
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Рак узкопальй 
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Черепаха болотная 

- 705 -- 



Кулики чернозобики 

Лебеди шипуніь над Днестровским лиманом 

-о706 7 - 



Шафран сетчатьй 

- 707 п 



Ящерица прьткая 

- 708 -- 



Два ворона на рассвете 

Гусь пискулька (Красная книга Укранниь) 

- о 709 -- 



м «ь . За... 

РИ з г 

"У 7 
вд 

- я , , 

-го- Р" ре 

Белоглазьй ньрок (Красная книга Украйнь) 

Болотноцветник щитолистньй (Красная книга Украйні) 

нан Р ння 



Ак. 

Озера Горелье - сердце Нижнеднестровского 

национального природного парка 

- С /1Р 33 



Енотовидная собака 

сао З УЛ 



Закат над Днестровским лиманом 

Кулик ходулочник на гнезде (Красная книга Украйнь) 

вий 2 Да 



Серая цапля перед закатом 

-- 7114 -- 



-Ф 
4 

Лесной кот (мальши) пуремринуя книга Украни) 

Разнообразиє птиц на пойменньх лугах в дельте Днестра 

о 
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